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ADRODDIAD YSGOL NEWYDDION Y BBC 2016-2017 
FFURFLEN CYDSYNIAD RHIENI / GWARCHEIDWAID 

 
Annwyl Riant / Gwarcheidwad  
 
Mae eich mab / merch wedi cael eu dewis gan eu hysgol i gymryd rhan yn Adroddiad Ysgol 
Newyddion y BBC 2016-17. Mae’r prosiect hwn yn cael ei redeg gan yr ysgol gyda chymorth y BBC.  
Cerwch ragor o wybodaeth am y prosiect yn www.bbc.co.uk/schoolreport 
 
Diben y llythyr hwn yw rhoi rhywfaint o wybodaeth i chi am y prosiect a gofyn i chi am eich caniatâd 
i’ch mab / merch gael cymryd rhan. 
 
Cefndir Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC  
 
Mae Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC yn gyfle i ddisgyblion ysgol 11-16 oed yn y DU i greu eu 
hadroddiadau newyddion eu hunain. Bydd athrawon, gyda chymorth y BBC, yn helpu myfyrwyr i 
ddatblygu eu sgiliau newyddiadurol i adrodd storïau sy’n bwysig iddynt hwy.  
 
Ym mis Mawrth, bydd ysgolion yn cymryd rhan yn y Diwrnod Newyddion blynyddol, gan greu 
adroddiadau newyddion fideo, sain a thestun, a’u cyhoeddi ar wefan ysgol, y bydd y BBC yn 
ymdrechu i greu dolen ati. Cynhelir y Diwrnod Newyddion nesaf ar ddydd Iau 16 Mawrth 2017.  
 
Yn ystod y flwyddyn gall y BBC hefyd gysylltu â’r ysgol i’w helpu i greu mwy o storïau newyddion. 
Gall eich ysgol hefyd gysylltu â’r BBC gydag unrhyw syniadau sydd gan eich mab / merch a gall y 
BBC weithio â hwy i greu’r cynnwys hwn. Nid oes ymrwymiad ar yr ysgol, eich mab / merch na’r 
BBC i weithio ar storïau os yw un parti’n teimlo na all wneud hynny. 
 
Mae’r BBC hefyd yn bwriadu creu adroddiadau ar weithgareddau myfyrwyr mewn rhai ysgolion. 
Bwriad hyn yw galluogi pobl o bob rhan o’r DU i weld a chlywed am y newyddion y mae pobl ifanc 
yn credu sy’n bwysig iddynt hwy ac fel y gall ysgolion eraill ddysgu mwy am y prosiect. 
 
Cyfryngau Cymdeithasol 
 
Mae cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng a ddefnyddir gan lawer o newyddiadurwyr i gasglu 
newyddion. Mae’n cael ei ddefnyddio fwyfwy gan y BBC hefyd i gyrraedd cynulleidfaoedd mawr, er 
enghraifft trwy gyhoeddi cynnwys ar dudalennau Facebook a Twitter y BBC neu sianelau YouTube 
y BBC. Mae hyn yn arbennig o bwysig am nad yw niferoedd cynyddol o bobl bellach yn cael eu 
newyddion ar y radio neu’r teledu.   
 
Felly pan fyddwch chi’n cytuno i adael eich mab / merch gymryd rhan rydych yn cytuno y gall eu 
gwaith, neu recordiadau sain nen glywedol a delweddau llonydd sy’n eu cynnwys, ymddangos ar 
dudalennau gwefan yr ysgol ond hefyd o bosibl ar radio, teledu neu wefannau’r BBC. Mae’n bosibl 
hefyd y gallant gael eu cynnwys ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Adroddiad Ysgol y BBC a hefyd 
ar rai o gyfrifon Newyddion y BBC. Fodd bynnag, nid yw’n rhan hanfodol o’r prosiect bob y bobl 
ifanc eu hunain yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. 
 
Cewch gyngor ar sut i helpu eich mab / merch i gadw’n ddiogel ar-lein ac ar wefannau cyfryngau 
cymdeithasol trwy elusennau fel Childnet ( www.childnet.com/parents-and-carers ) a’r Family 
Online Safety Institute (www.fosi.org/good-digital-parenting) neu www.thinkuknow.co.uk sy’n cael ei 
rhedeg gan y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP).  

http://www.childnet.com/parents-and-carers
http://www.fosi.org/good-digital-parenting
http://www.thinkuknow.co.uk/


  

 

 

 

Yr isafswm oedran ar gyfer y rhan fwyaf o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yw 13+. Byddem 
yn argymell eich bod yn cynghori myfyrwyr i lynu wrth argymhellion a rheolau safleoedd 
cyfryngau cymdeithasol o ran isafswm oedran deiliaid cyfrifon. 
 
Safle da i helpu disgyblion i gadw’n ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol yw 

http://www.bbc.co.uk/cbbc/curations/stay-safe 
 
 
Amddiffyn Plant a Diogelu Data 
 
Bydd yr ysgol yn cadw cyfrifoldeb am les eich mab / merch tra byddant yn cymryd rhan yn y 
prosiect. Bydd yn sicrhau bod aelod o staff yr ysgol yng nghwmni’r myfyrwyr gydol yr amser. Mae’r 
ysgol wedi cytuno i wneud yn siŵr mai dim ond enwau cyntaf myfyrwyr fydd yn cael eu defnyddio er 
mwyn helpu i ddiogelu eu hunaniaeth.   
 
Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddiogelu lles y plant a’r bobl ifanc mae’n gweithio â hwy, ac mae 
Adroddiad Ysgol yn cael ei redeg yn unol â Pholisi Amddiffyn Plant a Chanllawiau Golygyddol y 
BBC, sydd wedi’u llunio i sicrhau bod hyn yn digwydd. Cewch ragor o fanylion am Bolisi Amddiffyn 
Plant y BBC yn: 
 
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_protection.h
tml a’r Canllawiau Golygyddol yn: www.bbc.co.uk/editorialguidelines.   
 
Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir gan y BBC yn cael ei phrosesu’n unol â Deddf Diogelu 
Data 1998. 
Gall yr wybodaeth a gesglir isod am eich plentyn gael ei chadw ar gronfa ddata’r BBC i’r dibenion 
canlynol: gweinyddu; i’w defnyddio yn ystod y prosiect Adroddiad Ysgol. 
Ni fydd y BBC yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol nac unrhyw wybodaeth am eich plentyn i 
drydydd partïon allanol, oni bai bod angen gwneud hynny wrth redeg y Prosiect Adroddiad Ysgol. 
 
Telerau cysylltiad eich mab /merch  
 
Ni fydd eich mab / merch yn gallu cymryd rhan oni bai bod y ffurflen hon wedi cael ei llofnodi a’i 
dychwelyd i’w hysgol. Bydd yr ysgol yn cadw’r ffurflen ganiatâd hon ond mae gan y BBC yr hawl i 
ofyn am gopi ohoni ar unrhyw adeg. 
 
Mewn rhai achosion gall ysgolion weithio â sefydliadau eraill ar y prosiect e.e. ysgolion lleol eraill. 
Cysylltwch â’ch ysgol yn uniongyrchol os hoffech chi wybod a fydd yn gweithio â phartneriaid. 
 
Os hoffech chi i’ch mab / merch gymryd rhan, llofnodwch y ffurflen amgaeedig a’i dychwelyd i’r 
ysgol. Bydd y ffurflen hon yn cael ei chadw ar ffeil ond gall gael ei hanfon ymlaen i’r BBC: 
 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon yr hoffech gael ateb iddynt, mae croeso i chi 
gysylltu â’r ysgol. 
 
Diolch am roi eich caniatâd – dylai fod yn llawer o hwyl ac yn brofiad dysgu da i’r holl fyfyrwyr fydd 
yn cymryd rhan. 
 
Yn gywir, 
 
Sharon Stokes, 
Pennaeth Adroddiad Ysgol   
 
 
 
 

http://www.bbc.co.uk/cbbc/curations/stay-safe
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_protection.html
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_protection.html
file:///C:/Users/stokes50/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/52U1VVST/helen%20rewrite/www.bbc.co.uk/editorialguidelines


  

 

 

 
                                                                     

 
 

Ffurflen Cydsyniad Rhieni Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC 2016-2017 
 

CWBLHEWCH A LLOFNODWCH ISOD 
 

 Rwyf yn rhoi caniatâd i fy mab / merch gymryd rhan ym mhrosiect Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC. 

 Rwyf yn deall y bydd fy mab / merch wrth gymryd rhan yn cyfrannu at, yn gwneud ac yn ymddangos 

mewn deunydd ysgrifenedig, sain a chlywedol a all gael ei gyhoeddi mewn amryw o ffyrdd gan ysgol fy 

mab / merch a’r BBC. 

 Rwyf yn deall hefyd ac yn cytuno y gall y BBC recordio a / neu dynnu lluniau o fy mab / merch tra 

byddant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Adroddiad Ysgol. Gall y recordiadau  / ffotograffau hyn 

gael eu cyhoeddi neu eu darlledu gan y BBC ar amrywiaeth o blatfformau – gan gynnwys teledu, radio, 

ar-lein a chyfryngau cymdeithasol. 

 Rwyf yn cadarnhau fy mod yn hapus i ddeunydd y mae fy mab / merch wedi’u gwneud neu maent yn 

ymddangos ynddynt gael eu defnyddio gan y BBC a’r ysgol mewn cysylltiad ag Adroddiad Ysgol 

Newyddion y BBC mewn unrhyw gyfryngau (e.e. radio, teledu, ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol) 

ledled y byd. 

 Rwyf yn deall bod angen rheolaeth olygyddol ar y BBC dros unrhyw ddeunydd a ddefnyddir gan y BBC 

ac yn cytuno y gall y BBC, os bydd yn defnyddio gwaith fy mab / merch, newid, golygu neu dorri’r 

deunydd fel y tybia sy’n briodol. 

 Rwyf yn derbyn y gall cyfraniad fy mab / merch gael ei rannu â thrydydd partïon y gellir ymddiried 

ynddynt, er enghraifft ysgolion eraill a chyrff addysgol ac i roi cyhoeddusrwydd i brosiect Adroddiad 

Ysgol Newyddion y BBC. 

 
Enw’r Plentyn: 
…………………………………………………………………………….……………………………………….. 
 
Enw’r Ysgol:  
.......………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Enw’r Rhiant / Gwarcheidwad: 
…………………………………………………………………………….……………………………………….. 
 
Rhif Cyswllt y Rhiant / Gwarcheidwad:  
………………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
Llofnod y Rhiant / Gwarcheidwad: 
………………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
Dyddiad: 
………………………………………………………………………………….…………………………………..  
 

DYCHWELWCH Y FFURFLEN HON I YSGOL EICH PLENTYN 


