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BWLETIN YSGOL NEWYDDION BBC 2013-14 
 

LLYTHYR 1: CYTUNDEB PARTNERIAETH PENNAETH 
YSGOL 

  
Annwyl Bennaeth, 
 
Diolch am fod â diddordeb mewn cymryd rhan ym Mwletin Ysgol Newyddion BBC 
2013-14.   
 
Bwriad y llythyr hwn yw rhoi ychydig o wybodaeth i chi am y cefndir a gofyn i chi gytuno 
i amodau a thelerau cymryd rhan yn y Bwletin Ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd 
2013-14.  
 
Mae angen i chi lofnodi tudalen olaf y llythyr hwn (ffurflen Cytundeb Partneriaeth 
Penaethiaid Ysgol) a’i dychwelyd at y BBC, cyn gynted â phosibl.   
 

Gwybodaeth gefndirol  
Mae Bwletin Ysgol Newyddion BBC yn rhoi cyfle i fyfyrwyr 11-16 oed yn y DU i lunio’u 
hadroddiadau newyddion eu hunain ar gyfer cynulleidfa go wir. 
  
Gan ddefnyddio cynlluniau a deunyddiau gwersi o www.bbc.co.uk/schoolreport a gyda 
chymorth staff y BBC, gall athrawon helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau 
newyddiadurol a dod yn Ohebwyr ar gyfer y Bwletin Ysgol.  
  
Ym mis Mawrth, bydd nifer o ysgolion yn cymryd rhan yn y Diwrnod Newyddion 
blynyddol a phawb ar yr un pryd yn cynhyrchu adroddiadau newyddion ar fideo, sain a 
rhai seiliedig ar destun ac yna’u cyhoeddi ar wefan eich ysgol, a bydd gan y BBC linc i 
honno. Cynhelir y Diwrnod Newyddion nesaf Ddydd Iau, Mawrth 27, 2014.  
 
Lle bo’n bosibl, rydyn ni’n matsio ysgolion gyda mentor o blith staff y BBC. Nifer 
cyfyngedig o fentoriaid sydd gennym, felly os gallwn neilltuo un ar eich cyfer, gofynnwn 
i’ch Athro Arweiniol reoli hyn yn effeithlon a gweithio ar gynllun i fanteisio i’r eithaf ar eu 
hamser. Rhaid gofalu na fydd staff y BBC byth yn cael gadael ar eu pen eu hunain 
gyda’r disgyblion. Byddwn yn cysylltu â’ch Athro Arweiniol i drafod y broses ond a 
allech chi nodi ar y ffurflen sydd wedi’i hatodi OS NA fyddwch am gael mentor. 

 
Mae’n bwysig cofio, pan neilltuir mentor i ysgol mai’r ysgol honno fydd yn dal yn gyfrifol 
am y plant sy’n cymryd rhan a sicrhau bod y staff y BBC yn cael eu goruchwylio bob 
amser gan aelod o staff yr ysgol sydd wedi cael gwiriad DBS (neu PVG). Pwrpas hyn 
ydy sicrhau mai diogelwch plant ydy ein blaenoriaeth ac ar yr un pryd sicrhau na fydd 
staff y BBC yn cael eu rhoi mewn sefyllfa anodd. 
 
Cymryd rhan yn y prosiect  
Ar ôl i ysgol ymuno â’n rhestr bostio, mae dau gam i’r broses ymrestru; gellir cwblhau’r 
rhain gyda’i gilydd neu ar wahân fel y dymunwch. 
 



1. Cytundeb Partneriaeth 2013-14 (FFURFLEN 1) - Drwy lofnodi Ffurflen 1 (yn 

amgaeedig), mae’ch ysgol yn dod yn rhan o Rwydwaith BwletinYsgol. Mae hyn yn rhoi 
caniatâd i chi ddefnyddio brand BwletinYsgol Newyddion BBC, ymddangos ar fap 
BwletinYsgol a derbyn cyngor un i un gan aelodau staff y BBC naill ai dros y ffôn, e-
bost neu, ambell dro, yn bersonol. 
 
2. Caniatâd Pennaeth (FFURFLEN  2) - Drwy ddychwelyd Ffurflen 2, ffurflen 

Caniatâd Pennaeth, mae disgyblion ysgol yn dod yn Ohebyddion Ysgol, ac yn gallu 
cychwyn gohebu go wir. Pan fyddwch yn rhoi URL i ni, gallwn gysylltu â’ch tudalen 
BwletinYsgol ar wefan eich ysgol a galluogi cynulleidfa ehangach weld eich gwaith. 
Gallwn hefyd gynnig cyfleoedd eraill i chi ohebu, er enghraifft, drwy gymryd rhan mewn 
Dyddiau ymarfer casglu Newyddion. 
 
RHAID i ysgolion gwblhau Ffurflen 1 a 2 bob blwyddyn. 
 
 

Be nesa? 
Darllenwch y telerau a’r amodau amgaeedig a llofnodi’r ffurflen CYTUNDEB 
PARTNERIAETH PENAETHIAID YSGOL ar ddiwedd y llythyr hwn (Ffurflen 1). 
 
Dychwelwch y ffurflen i swyddfa Bwletin Ysgol drwy ei sganio a’i e-bostio i  
schoolreport@bbc.co.uk neu ei phostio i’r cyfeiriad uchod. Bydd hyn yn cadarnhau 

eich bod am gydymffurfio â’r telerau a’r amodau amgaeedig ac yn awyddus i fod yn 
rhan o Fwletin Ysgol 2013-14.  
 
Ar ôl i chi ddychwelyd y ffurflen aton ni, bydda i, fel Golygydd Bwletin Ysgol Newyddion 
BBC, yn ei chydarwyddo, i gadarnhau y bydd y BBC yn gweithio mewn partneriaeth 
gyda’ch ysgol i ddarparu’r cymorth a restrir ar y telerau a’r amodau amgaeedig. 
 
Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau. Efallai gallwch hefyd gael atebion 
i’ch cwestiynau yn adran Cwestiwn ac Ateb ar ein gwefan: www.bbc.co.uk/schoolreport  
 
Diolch, unwaith eto, am gymryd rhan ym Mwletin Ysgol Newyddion BBC. Ein gobaith 
yw y bydd hwn yn brosiect cyffrous i’ch ysgol a’ch disgyblion. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
 
 
Helen Shreeve 
Golygydd, Bwletin Ysgol Newyddion BBC   
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Cytundeb Partneriaeth AdroddiadYsgol Newyddion BBC: telerau ac amodau  

 
1) Mae’r BBC yn cytuno y bydd:  

 Cydlynu’r prosiect.  

 Yn cynnal digwyddiad uchel ei broffil ar Fawrth 27 2014  – Diwrnod Newyddion y 
Bwletin Ysgol – gyda’r bwriad o ysgogi’r myfyrwyr a chael cynulleidfa ar gyfer eu 
gwaith. 

 Yn sefydlu tudalennau gwefan yn gysylltiedig â’r prosiect ar 
bbc.co.uk/schoolreport. Bydd y tudalennau hyn yn cynnwys adnoddau am ddim i 
helpu ysgolion i baratoi ar gyfer Diwrnod Newyddion y Bwletin Ysgol a dysgu am 
ddarparu newyddion yn eu dosbarthiadau prif ffrwd. 

 Lincio  o bbc.co.uk/schoolreport i holl newyddion y myfyrwyr sydd wedi’i neilltuo 
ar gyfer Bwletin Ysgol ar wefan eu hysgol. 

 Yn ceisio darparu cymorth newyddiadurol uniongyrchol ar gyfer ysgolion naill ai 
dros y ffôn, e-bost neu’n bersonol. 

 Yn prosesu unrhyw ddata personol a gesglir oddi wrth athrawon yn unol â Deddf 
Diogelu Data 1998. (gweler y nodyn isod). 

 Yn cynnal arolygon o dro i dro a rhannu’r canlyniadau gyda sefydliadau addysgol 
eraill er mwyn iddyn nhw eu defnyddio ar eu gwefannau a/neu gyhoeddi ar wefan y 
BBC.. 

 Gweithio i gydymmfurfio â Pholisi DiogelunPlant y BBC a’r Canllawiau Golygyddol. 
Cewch ragor o wybodaeth am Bolisi DiogelunPlant y BBC yma: 
(http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/
child_protection.html)  
a chweir rhagor o wybodaeth am Ganllawiau Golygyddol y BBC yma: 
(www.bbc.co.uk/editorialguidelines) 
 

Rydych chi’n cytuno ar ran yr ysgol, y byddwch: 
 
a) Trefnidaeth y prosiect  

 Yn darparu athro arweiniol i weithio ar y prosiect ac i fod yn gydlynydd a phrif 
gyswllt gyda’r BBC. 

 Yn trefnu bod rhieni wedi rhoi caniatád i’w plant gymryd rhan yn y prosiect, gan 
gynnwys caniatád i ddefnyddio gwaith a delweddau’r plant ar deledu a radio’r BBC 
a rhaglenni ar-lein. Byddwn ni’n darparu llythyr a ffurflenni i’r perwyl hwn. Dydyn ni 
ddim angen copi o’r ffurflenni caniatâd ond rhaid i ni gael cadarnhad wedi’i lofnodi 
gan y Pennaeth (Ffurflen 2) eu bod ar ffeil gan yr ysgol. 

 Yn sicrhau na fydd staff y BBC byth yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain gyda 
disgyblion.  Rhaid i aelod o’ch staff fod yn eu goruchwylio bob amser. 

 Yn sicrhau y glynir at holl weithdrefnau iechyd a diogelwch gan gynnwys cynnal holl 
asesiadau risg. Nid cyfrifoldeb staff y BBC fydd gwneud hyn. 

 Yn sefydlu tudalen gwe allanol ar gyfer ‘BwletinYsgol’ fel rhan o wefan eich ysgol 
(un partner addysgol priodol), ac anfon URL y dudalen gwe hon i ni CYN y Diwrnod 
Newyddion. 

 Yn cymryd rhan yn nigwyddiad Diwrnod Newyddion Bwletin Ysgol ar Fawrth 27 
2014  gan weithio i ‘ddedlein’ i fod yn barod i ddarlledu ar yr awyr am 14.00 a bod 
deunydd gennych ar eich tudalen gwefan sydd wedi’i neilltuo ar gyfer Bwletin Ysgol 
erbyn 16.00. 

 
b) Hawlfraint  

 Yn ddim ond yn defnyddio deunydd brand y BBC neu’r deunydd hawlfraint y 
byddwn yn ei ddarparu ar gyfer gwaith addysgol cysylltiedig â Bwletin Ysgol ac yn 
ôl yr hyn a nodir gennym. 

 Yn cytuno bod hawlfraint ac unrhyw hawliau eiddo deallusol yn y deunydd (testun 
neu glyweledol) a gynhyrchir gan ysgolion fel rhan o’r Bwletin Ysgol yn aros gyda’r 
ysgol a gelllir defnyddio’r deunydd hwnnw at bwrpas addysgol mewnol yn unig, gan 

http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_protection.html
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gynnwys ei roi ar wefan yr ysgol, ei ddangos i rieni, disgyblion ac i ysgolion eraill, 
ond y bydd gan y BBC hawl unigryw i’w ddefnyddio ar bob llwyfan cyfryngol (yn 
cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i ddeunydd print, radio, teledu ac ar-lein, 
wedi’i ffrydio neu wedi’i lawrlwytho) dros byth, drwy’r byd i gyd, ac na fydd yr ysgol 
yn defnyddio’r deunydd at unrhyw bwrpas arall nag mewn unrhyw fodd arall ac 
eithrio’r hyn a nodwyd uchod heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol gan y BBC (na 
fydd yn cael ei wrthod yn afresymol). 

 Yn cydnabod mai’r BBC yn unig biau’r hawlfraint yn y deunyddiau a grewyd gan y 
BBC (yn cynnwys ond ddim yn gyfyngedig i brint, radio teledu ac ar-lein, wedi’u 
ffrydio neu wedi’u lawrlwytho) i’w defnyddio ar bob llwyfan cyfryngol (yn cynnwys 
ond ddim yn gyfyngedig i brint, radio teledu ac ar-lein, wedi’i ffrydio neu wedi’i 
lawrlwytho) drwy’r byd neu yn ôl yr hyn y bydd y BBC yn ei benderfynu.  

 Yn cydnabod bod gan y BBC yr hawl i gysylltu â’r wasg a defnyddio cyfraniadau’r 
plant a’r athrawon (testun neu glywedol) i hysbysebu’r prosiect.  

 Yn prosesu unrhyw ddata personol a gasglwyd oddi wrth staff y BBC yn unol â 
Deddf Diogelu Data 1998. 

 
c) Gwefan 

 Yn cytuno i osod newyddion y disgyblion ar wefan gyhoeddus yr ysgol (neu 
wefan partner addysgol priodol) erbyn 16.00 ar Fawrth 27 2014. Y bwriad yw y 
bydd y BBC yn lincio i wefannau’r ysgolion o wefan y BBC. Mae sicrhau cynulleidfa 
yn rhan hanfodol o’r Bwletin Ysgol. 

 Yn cadarnhau mai’r ysgol fydd yn gyfrifol am gynnwys gwefan yr ysgol a bydd 
yr ysgol yn dilyn y ddeddf a’r canllawiau priodol (diogelu plant, hawlfraint, enllib, 
tegwch ayb.) a bod system yn bodoli i sicrhau eu bod yn cadw atyn nhw. Bydd y 
BBC yn darparu cyfarwyddyd er mwyn helpu ar hyn (gweler 
www.bbc.co.uk/schoolreport) ond yr ysgol nid y BBC fydd yn gyfrifol am y cynnwys. 

 Yn sicrhau mai enwau cyntaf YN UNIG y plant fydd yn cael eu defnyddio yn y 
deunydd a gynhyrchir ar gyfer y prosiect ac y gwneir popeth er mwyn eu diogelu.   

 
d) Rhannu’r addysg 

Yn rhannu’r addysg sy’n deillio o brosiect Bwletin Ysgol gydag ysgolion eraill. Mae 
hyn yn cynnwys cymryd rhan yng ngwerthusiad y BBC o’r prosiect a chynhyrchu 
deunyddiau clywedol, briffio, cynlluniau gwersi, taflenni gwaith yn ôl yr hyn y 
cytunwyd arno.  
 
Nodyn am y defnydd o Wybodaeth Ysgol ac Athro a Diogelu Data  

 Prosesir unrhyw wybodaeth personol a gesglir gan y BBC yn unol â Deddf 
Diogelu Data 1998.  

 Cedwir gwybodaeth am yr ysgol, gan gynnwys gwybodaeth bersonol a 
gasglwyd gan y pennaeth a’r athro arweiniol ar fas data yn y BBC am y 
rhesymau canlynol:  

- i weinyddu 
- i ddefnyddio’r wybodaeth yn ystod y Prosiect Bwletin Ysgol 
- i gysylltu ag ysgolion am ddarpar brosiectau ysgol gan y BBC 

 Bydd y BBC yn cysylltu â’r ysgol bob blwyddyn i gadarnhau a yw’r ysgol dan 
sylw am aros ar y bas data ar gyfer y prosiect ac i ddiweddaru’r wybodaeth 
sydd eisoes gan y BBC. 

 Ni fydd y BBC yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol nac unrhyw 
wybodaeth am yr ysgol i unrhyw drydydd parti allanol onibai ei fod yn 
angenrheidiol i Brosiect Bwletin Ysgol. 



 
 

 

FFURFLEN 1: Cytundeb Partneriaeth Pennaeth Ysgol 2011/2012 

I’w chwblhau gan bob ysgol 
 

(I’w SGANIO neu DYNNU EI LLUN a’i  E-BOSTIO at schoolreport@bbc.co.uk 
 neu ei hanfon drwy’r POST at BBC News School Report, BBC TV Centre, Llundain/London W12 7RJ) 

 

Enw’r Ysgol: 
 

………………………………………………………………………………………. 
 
Enw ac e-bost y Pennaeth: 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 
Enw’r Athro Arweiniol: 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 
E-bost a rhif ffôn yr Athro Arweiniol: 
 

………………………………………………………………………………………... 
 
□  Ticiwch y blwch hwn os ydych yn defnyddio’r un gwefan arbennig â’r un a 
ddefnyddiwyd yn 2012-13 ar gyfer y Bwletin Ysgol i arddangos eich cynnwys. Fel arall,, 
E-BOSTIWCH URL eich gwefan benodedig at schoolreport@bbc.co.uk 

 
□ Ticiwch y blwch os NAD YDYCH am gael eich ystyried ar gyfer cael mentor o blith 
staff y BBC 
 
Ar gyfer ein cofnodion, nodwch y nifer o blant rydych chi’n bwriadu eu cynnwys ym 
Mwletin Ysgol Newyddion y BBC: 
 
1.  Ar hyd yr holl flwyddyn academaidd  2013-14  ………  disgybl   …….staff 
 
2.  Ar Ddiwrnod Newyddion BwletinYsgol – Mawrth 27 2014 disgybl   …….staff 
 
Ystod oed y disgyblion: ……………………………………………………………………… 
 
Rwy’n cytuno y caiff yr ysgol hon gymryd rhan ym Mwletin Ysgol Newyddion BBC. 
Rwy’n cadarnhau bod gen i’r awdurdod i fod yn rhan o’r cytundeb hwn ar ran yr Ysgol 
uchod. 
  
……………………………………………………...................Llofnod y Pennaeth 
  
…………………………………….Dyddiad 
____________________________________________________________ 
 
I’w gwblhau gan y BBC: Rwy’n cytuno y caiff yr ysgol hon gymryd rhan ym Mwletin 

Ysgol Newyddion BBC ac y bydd y BBC yn darparu’r cymorth a restrir yn y llythyr 
amgaeedig. 
 
------------------------------------------------------(llofnod) --------------------------(dyddiad) 
Helen Shreeve, Golygydd, ar ran Bwletin Ysgol Newyddion BBC 
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