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ADRODDIAD YSGOL NEWYDDION Y BBC 2016-2017 
  
Annwyl Bennaeth, 
 
Croeso i Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC 2016-17. Rydym yn edrych ymlaen at weithio 
mewn partneriaeth â’ch ysgol trwy helpu eich myfyrwyr i weithio ar storïau sy’n bwysig iddynt 
hwy. 
 
Nod y llythyr hwn yw rhoi peth gwybodaeth gefndir i chi a gofyn i chi gytuno â’r telerau a’r 
amodau ar gyfer cymryd rhan yn Adroddiad Ysgol ym mlwyddyn academaidd 2016-17. Mae 
hefyd yn amlinellu’r telerau ar gyfer cynnwys disgyblion ac mae’n rhoi rhagor o wybodaeth 
am Bolisi Amddiffyn Plant y BBC ac am bolisïau perthnasol y prosiect hwn – yn enwedig 
defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Cymerwch eich amser i ddarllen y rhain yn ofalus. 
 
Os ydych chi wedi cymryd rhan yn y prosiect o’r blaen dylech nodi mai dim ond UN ffurflen y 
mae angen ichi ei chwblhau y tro hwn. Rydym hefyd wedi gwneud rhai newidiadau eraill i’r 
prosiect, ac yr ydym yn gobeithio y byddant yn rhoi mwy o gyfleoedd i’ch disgyblion i gymryd 
rhan yn Adroddiad Ysgol trwy gydol y flwyddyn. 
 
 
Gwybodaeth gefndir  
Mae Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC yn gyfle i fyfyrwyr 11-16 oed yn y DU i lunio eu 
hadroddiadau newyddion eu hunain ar gyfer cynulleidfa go iawn. 
 
Gan ddefnyddio cynlluniau gwersi a deunyddiau o www.bbc.co.uk/schoolreport a gyda 
chymorth staff y BBC, mae’r athro’n helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau newyddiadurol i 
adrodd y storïau sy’n bwysig iddynt hwy. 
 

Dyma’r hyn a oedd gan bobl eraill i’w ddweud am y prosiect:  
 
Adnoddau gwych a oedd yn ennyn diddordeb myfyrwyr o’r wers gyntaf. Cyfle 
ardderchog i alluogi myfyrwyr i weithio’n gwbl annibynnol ac i ddysgu sgiliau newydd 
mewn ffordd hwyliog ac ystyrlon. Athro, St Benedict’s Catholic College 
 
Rydym yn teimlo bod y prosiect hwn yn meithrin annibyniaeth a diddordeb cynyddol 
yn y byd y tu allan i’r ysgol a chyfryngau cymdeithasol.  Athro, Ysgol Newstead Wood  
 
Rwy’n credu bod Adroddiad Ysgol y BBC yn enghraifft berffaith sy’n galluogi 
myfyrwyr fel fi i ddod i gysylltiad â myfyrwyr eraill ac i ddysgu llawer o wybodaeth yn 
annibynnol. Myfyriwr, Ysgol Uwchradd Eglwys Loegr St Marylebone.  
 
 
Mae hwn yn ddiwrnod heriol iawn yn addysgol ond mae’n ddiddorol hefyd ac mae’n 
gyfle i weithio â phobl nad oeddech yn sylweddoli a oedd yn bodoli hyd yn oed. Mae 
hefyd yn helpu pobl i siarad â phobl newydd ac i ddysgu sgiliau cyfathrebu.  Myfyriwr, 
Ysgol South Craven.   
 



Sut i gymryd rhan 
 
Ar ôl i chi gwblhau’r gwaith papur a chofrestru ar gyfer y prosiect gallwch gymryd rhan mewn 
tair ffordd trwy gydol y flwyddyn academaidd: 
 

1. Diwrnod Newyddion – Dydd Iau 16 Mawrth 2017 
 
Mae pob ysgol Adroddiad Ysgol yn cymryd rhan yn y Diwrnod Newyddion blynyddol, 
gyda phob un yn creu adroddiadau newyddion fideo, sain a thestun ar yr un pryd, ac 
yn eu cyhoeddi ar dudalen Adroddiad Ysgol arbennig ar wefan eu hysgol. Mae pob 
ysgol yn cael caniatâd i ddefnyddio logo a brand Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC. 
Bydd y BBC yn cysylltu pob ysgol sy’n cymryd rhan trwy www.bbc.co.uk/schoolreport. 
Ar y Diwrnod Newyddion mae’r BBC hefyd yn defnyddio Gohebwyr Ysgol mewn 
llawer o’i raglenni.  
 

2. Themâu Storïau – trwy gydol y flwyddyn 
 
Mae Adroddiad Ysgol yn fwy nag un diwrnod yn unig. Yn ystod y flwyddyn 
academaidd bydd y BBC yn cysylltu â’ch ysgol ynglŷn â storïau newyddion eraill yr 
hoffem i’ch myfyrwyr fod yn rhan ohonynt. Efallai y bydd y rhain yn storïau mawr, 
digwyddiadau chwaraeon neu bynciau sydd o ddiddordeb i bobl ifanc. Nid oes yn 
rhaid cymryd rhan yn y storïau hyn – ond rydym yn gobeithio y byddwch yn helpu 
myfyrwyr a hoffai rannu eu storïau. Byddwch yn gallu llwytho’r cynnwys y byddwch yn 
ei gynhyrchu i fyny’n uniongyrchol i Uwchlwythwr Adroddiad Ysgol y BBC trwy 
www.bbc.co.uk/schoolreport 
 
Gallwch hefyd roi’r cynnwys ar eich gwefan eich hun a bydd detholiad o storïau’n cael 
eu defnyddio ar blatfformau’r BBC (Teledu, Radio ac Ar-lein). Byddwn yn cysylltu â 
chi i roi gwybod pa bryd y bydd y rhain yn digwydd. 
 

3. Yr Her Storïau – cyfle untro rhyfeddol. 
 
Eleni byddwn yn cynnal her storïau. Bydd ysgolion ac unigolion ifanc yn cael eu 
gwahodd i gyflwyno syniadau am storïau. Bydd rhestr fer o’r rhain yn cael ei llunio 
gan banel o olygyddion newyddion y BBC a fydd wedyn yn comisiynu sawl un o’r 
storïau a bydd y BBC yn gweithio â’r ysgolion a / neu ddisgyblion a ddewiswyd i 
greu’r stori. Unwaith eto, nid oes gorfodaeth i gymryd rhan yn yr her hon ond cadwch 
olwg am ragor o wybodaeth trwy gydol y flwyddyn. 

 
 
Help a chefnogaeth 
 
Pan yn bosibl, ac os byddwch yn gofyn, gall aelodau staff y BBC helpu disgyblion trwy 
weithredu fel mentoriaid, gan eich helpu i greu eich storïau newyddion a hefyd darparu 
hyfforddiant y BBC mewn sgiliau fel straeon digidol.  
 
Nodwch ar y ffurflen os hoffech i fentor o’r BBC weithio â chi a’ch ysgol os yn bosibl. 
 
Cydsyniad Rhieni  
 
Cyn cofrestru ag Adroddiad Ysgol rhaid i chi gael caniatâd rhieni’r holl ddisgyblion a 
fydd yn creu, yn cyfrannu neu a fydd yn ymddangos yng nghynnwys Adroddiad Ysgol. 
 
Rydym wedi cynhyrchu llythyr ar gyfer myfyrwyr, rhieni / gwarcheidwad sy’n disgrifio’r hyn 
sydd ynghlwm wrth y prosiect Adroddiad Ysgol ac sy’n gofyn am eu cydsyniad. Gwnewch 
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yn siŵr eu bod yn cael copi – mae ar gael ar ein gwefan yma 
http://www.bbc.co.uk/schoolreport/18722237.  
 
 
Rhaid i’r ysgol gael y cydsyniad hwn: 
 

1) Cyn y bydd cynnwys Adroddiad Ysgol yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr ysgol, gwefan 
y BBC neu wefannau neu blatfformau allanol eraill, rydych chi’n gyfrifol am gael ac 
am gadw’r ffurflenni cydsyniad hyn; fodd bynnag, gall y BBC ofyn am gopïau 
ohonynt ar unrhyw adeg. 

2) Cyn y bydd y BBC yn gweithio’n uniongyrchol â’ch myfyrwyr i greu cynnwys 
Adroddiad Ysgol, naill ai mewn gweithdy neu drwy ffilmio a recordio â myfyrwyr, 
byddwn yn casglu copïau o’r ffurflenni cydsyniad hwn gennych a phan fyddwn 
yn gweithio’n uniongyrchol â phlant. 

 
Dylech gadw mewn cof y bydd angen i chi gael cydsyniad rhieni ar gyfer pob plentyn 
sy’n cael ei gynnwys mewn gwaith sy’n cael ei greu yn eich ysgol ar gyfer Adroddiad 
Ysgol hyd yn oed rhai nad ydynt yn cymryd rhan yn y prosiect e.e. plant sy’n cael eu 
cyfweld neu rai y gellir adnabod eu hwynebau. 
 
Beth nesaf? 
Darllenwch y telerau ac amodau amgaeedig a’r wybodaeth a’r cyngor ar ddefnyddio 
cyfryngau cymdeithasol. 
  
Anfonwch y ffurflen cydsyniad rhieni at rieni pob plentyn a fydd yn gysylltiedig ag Adroddiad 
Ysgol 2016-17.  
 
Pan fydd yr holl ffurflenni wedi cael eu llofnodi a’u dychwelyd atoch, llofnodwch y 
ffurflen CYTUNDEB PARTNERIAETH A CHYDSYNIAD Y PENNAETH ar ddiwedd y 
llythyr hwn. Yna dylech ei dychwelyd trwy e-bost i schoolreport@bbc.co.uk neu ei hanfon 
drwy’r post i: 
 
Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC 
BBC Outreach 
The Mailbox 
Birmingham 
B1 1RF 
 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i schoolreport@bbc.co.uk  
 
Efallai y bydd yr ateb i’ch cwestiynau i’w gweld yn yr adran Holi ac Ateb ar ein gwefan:  
http://www.bbc.co.uk/schoolreport/16224074  
 
Os oes gennych chi broblem frys, gallwch gysylltu â ni ar 020 8787 5000.  
  
Diolch eto am gymryd rhan yn Adroddiad Ysgol y BBC. Rydym yn gobeithio y bydd yn 
brosiect cyffrous ar gyfer eich ysgol a’ch disgyblion. 
 
 
Yn gywir,  
 
Sharon Stokes, 
Pennaeth Adroddiad Ysgol 
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Cytundeb Partneriaeth Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC: telerau ac amodau  
 

1) Mae’r BBC yn cytuno y bydd yn:  

 Cydlynu’r prosiect.  

 Rhedeg digwyddiad proffil uchel ar 16 Mawrth 2017 – Diwrnod Newyddion Adroddiad 
Ysgol – sydd â’r nod o symbylu’r myfyrwyr ac i ddenu cynulleidfa at eu gwaith. 

 Cynnal tudalennau sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn www.bbc.co.uk/schoolreport. Mae’r 
tudalennu hyn yn cynnwys adnoddau am ddim i helpu ysgolion i baratoi ar gyfer 
Diwrnod Newyddion Adroddiad Ysgol ac i ddysgu am y newyddion yn eu 
dosbarthiadau prif ffrwd. 

 Dolen o www.bbc.co.uk/schoolreport i holl newyddion myfyrwyr ar dudalen gwefan 
bwrpasol Adroddiad Ysgol yr ysgol. 

 Ymdrechu i roi rhywfaint o gymorth newyddiadurol uniongyrchol i ysgolion naill ai’n 
ddigidol, trwy ffôn, e-bost neu’n bersonol. 

 Prosesu unrhyw ddata personol a gasglwyd gan athrawon a disgyblion yn unol â 
Deddf Diogelu Data 1998 (gweler hefyd y nodyn isod). 

 Cynnal arolygon o bryd i’w gilydd a rhannu’r canlyniadau â sefydliadau addysgol eraill 
i’w defnyddio ar eu gwefannau a / neu i’w cyhoeddi ar wefan y BBC. 

 Cydymffurfio â Pholisïau Amddiffyn Plant a Chanllawiau Golygyddol y BBC. Cewch 
ragor o wybodaeth am Bolisi Amddiffyn Plant y BBC yma: 
(http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/ch
ild_protection.html) ac am Ganllawiau Golygyddol y BBC yma: 
(www.bbc.co.uk/editorialguidelines) 
 

2) Rydych yn cytuno ar ran yr ysgol, y byddwch yn: 
 

a) Cael cydsyniad rheini / gwarcheidwaid ar gyfer pob plentyn sy’n cymryd rhan 
yn Adroddiad Ysgol y BBC yn eich ysgol cyn cyhoeddi unrhyw ddeunydd ar 
eich gwefan neu cyn cynnwys plant mewn gweithdai a ffilmio gyda’r BBC. 

 
b) Trefniadaeth y prosiect  

 Dewis athro arweiniol i weithio ar y prosiect a fydd yn gydlynydd a phrif gyswllt â’r 
BBC, ac yn sicrhau, ar eich rhan y bydd y prosiect yn cael ei redeg yn ddiogel. 

 Trefnu cydsyniad rhieni ar gyfer disgyblion i gymryd rhan yn y prosiect gan gynnwys 
caniatâd i ddefnyddio gwaith a delweddau’r disgyblion ar bob un o raglenni teledu, 
radio ac ar-lein BBC TV gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn darparu 
llythyrau a ffurflenni ar gyfer hyn. Rhaid cael y rhain cyn y gall y prosiect fynd yn ei 
flaen a rhaid eu cadw mewn ffeil yn eich ysgol. Bydd angen copi o’r ffurflenni hyn ar y 
BBC os bydd yn gweithio’n uniongyrchol â’r ysgol ar weithdai, hyfforddiant neu i 
gynhyrchu cynnwys newyddion a fydd yn ymddangos yn uniongyrchol ar un o 
blatfformau’r BBC.  

 Sicrhau nad yw staff y BBC byth yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain â disgyblion. 
Rhaid iddynt gael eu goruchwylio gan aelod o’ch staff bob amser. 

 Sicrhau y cydymffurfir â’r holl weithdrefnau iechyd a diogelwch gan gynnwys cynnal 
pob asesiad risg a chymryd camau priodol i liniaru risgiau. Nid yw staff y BBC yn 
gyfrifol am y rhain.    

 Sefydlu tudalen ‘Adroddiad Ysgol’ allanol fel rhan o wefan eich ysgol (neu wefan 
partner addysgol addas), ac anfon URL y dudalen hon atom CYN y Diwrnod 
Newyddion. 

 Cymryd rhan yn y digwyddiad Diwrnod Newyddion Adroddiad Ysgol ar 16 Mawrth 
2017 a rhoi deunydd ar eich tudalen Adroddiad Ysgol bwrpasol ar y we. 
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c) Hawlfraint  

 Defnyddiwch ddeunyddiau brand neu hawlfraint y BBC yn unig ac y byddwn yn eu 
cyflenwi ar eich cyfer ar gyfer gwaith addysgol sy’n ymwneud yn uniongyrchol ag 
Adroddiad Ysgol ac yn y ffordd a nodir gennym 

 Cytuno y bydd yr hawlfraint ac unrhyw hawliau eiddo deallusol eraill yn y deunyddiau 
(testun neu glywedol) a gynhyrchir gan ysgolion fel rhan o Adroddiad Ysgol yn aros 
gyda’r ysgol a gellir eu defnyddio i ddibenion addysgol mewnol yn unig, sy’n cynnwys 
eu rhoi ar wefan yr ysgol, eu dangos i rieni, disgyblion ac i ysgolion eraill, ond bydd 
gan y BBC hawl i ddefnydd cyfyngedig ar bob platfform (gan gynnwys ond heb ei 
gyfyngu i brint, radio, teledu ac ar-lein gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol) ac na 
fydd yr ysgol yn defnyddio’r deunydd mewn unrhyw ffordd arall heb ganiatâd ymlaen 
llaw gan y BBC (na chaiff ei wrthod yn afresymol). 

 Cydnabod bod hawlfraint yn y deunyddiau a grëwyd gan y BBC yn eiddo i’r BBC yn 
unig i’w ddefnyddio ar bob platfform (gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i brint, radio, 
teledu ac ar-lein a chyfryngau cymdeithasol boed ar ffurf ffrydio neu lwytho i lawr) 
ledled y byd, neu fel y penderfyna’r BBC. 

 Cydnabod bod gan y BBC yr hawl i gysylltu â’r wasg ac i ddefnyddio cyfraniadau 
disgyblion ac athrawon (testun, ffotograffau neu glywedol) i roi cyhoeddusrwydd i’r 
prosiect, sy’n cynnwys mewn deunyddiau marchnata. 

 Prosesu unrhyw ddata personol a gasglwyd gan staff y BBC yn unol â Deddf Diogelu 
Data 1998. 

 
d) Cyfryngau Cymdeithasol 

 Cydnabod bod Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC yn defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol ac y bydd yn cyhoeddi manylon am gyfrifon y prosiect ac yn ail-drydar 
negeseuon athrawon a’r ysgol, gan gynnwys ffotograffau. 

 Cydnabod y gallai Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC hefyd gyhoeddi gwaith gan y 
sawl sy’n cymryd rhan ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Newyddion y BBC.  

 Cytuno mai’r ysgol sy’n gyfrifol am reoli a rhedeg ei chyfrifon cyfryngau 
cymdeithasol ei hun a all gynnwys deunydd a wnaethpwyd gydag Adroddiad Ysgol. 
(Darllenwch y canllaw amgaeedig ar redeg cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.) 

 Cydnabod mai’r isafswm oedran ar gyfer cael cyfrif cyfryngau cymdeithasol fel arfer 
yw 13 oed.  

 Deall os yw’r ysgol yn rhedeg y prosiect â disgyblion o dan 13 oed ei bod yn bosibl 
y gall eu gwaith neu eu delweddau ymddangos ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y 
BBC.  
 

e) Y Wefan 

 Cytuno i roi newyddion y disgyblion ar wefan allanol yr ysgol (neu bartner addysgol 
addas) erbyn 16.00 ar 16 Mawrth 2017. Y nod yw bod y BBC yn cysylltu â gwefannau 
ysgolion o wefan y BBC. Mae cael cynulleidfa’n rhan hanfodol o Adroddiad Ysgol. 

 Cadarnhau bod yr ysgol yn gyfrifol am y cynnwys ar wefan yr ysgol ac y bydd yr ysgol 
yn dilyn y gyfraith a’r canllawiau priodol (amddiffyn plant, hawlfraint, enllib, tegwch ac 
yn y blaen) a bod ganddi system ar waith i sicrhau y glynir wrthynt. Bydd y BBC yn 
paratoi canllaw i helpu (gweler www.bbc.co.uk/schoolreport) gyda hyn ond yr ysgol ac 
nid y BBC fydd y gyfrifol am y cynnwys. 

 Sicrhau mai DIM OND enwau cyntaf disgyblion a ddefnyddir mewn deunyddiau a 
gynhyrchir gan y prosiect hwn a bod popeth yn cael ei wneud i sicrhau eu diogelwch. 

 
f) Dysgu ar y Cyd 

Rhannu dysgu o’r prosiect Adroddiad Ysgol ag eraill. Mae hyn yn cynnwys cymryd 
rhan yng ngwerthusiad y BBC o’r prosiect ac mewn cynhyrchu deunyddiau clywedol, 
briffiau, cynlluniau gwersi, taflenni gwaith ac yn y blaen fel y cytunwyd.  
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Telerau cysylltiad plant ag Adroddiad Ysgol y BBC 
 
Mae’r telerau ac amodau ar gyfer cysylltiad y plant a’r bobl ifanc fel a ganlyn: 

 
1. Gall cyfraniadau’r plant at y prosiect a’u delweddau, gan gynnwys canlyniadau 

arolygon, os oes rhai, (“y Cyfraniadau”) gael eu defnyddio gan y BBC (gan 
weithredu’n rhesymol) ar bob platfform am byth ledled y byd, ac mae defnyddiau o’r 
fath yn cynnwys (ond heb ei gyfyngu i) radio, teledu, ar-lein, llwytho i lawr, 
podlediadau, podlediadau fideo, safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a deunydd 
hyrwyddo a gall hefyd gael ei rannu mewn unrhyw ffurf ag ysgolion a chyrff addysgol 
eraill. 

2. Yn achos deunyddiau sy’n cael eu cynhyrchu gan y BBC yn ystod y prosiect, mae’r 
rhiant / gwarcheidwad yn trosglwyddo i’r BBC bob hawl yn y Cyfraniadau.   

3. Yn achos deunyddiau a gynhyrchwyd gan yr ysgol neu unrhyw sefydliadau eraill sy’n 
gweithio â’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 mae’r rhiant / 
gwarcheidwad yn rhoi i’r BBC drwydded unigryw i ddefnyddio’r Cyfraniadau ar bob 
platfform am byth ledled y byd, ac mae defnydd o’r fath yn cynnwys (ond heb ei 
gyfyngu i) radio, teledu, ar-lein, llwytho i lawr, podlediadau, podlediadau fideo, 
safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a deunydd hyrwyddo a gall hefyd gael ei rannu 
mewn unrhyw ffurf ag ysgolion a chyrff addysgol eraill. 

4. Bydd gan y BBC hawl i newid, golygu neu dorri’r deunydd a grëwyd yn ôl ei 
ddisgresiwn llwyr ac mae’n 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 disgyblion ac 
athrawon (testun neu glywedol) i roi cyhoeddusrwydd i’r prosiect. 
 

 



 
 

 

Cytundeb Partneriaeth a Chydsyniad Pennaeth yr Ysgol 2016-2017 
I’w gwblhau gan bob ysgol  

 

  
Rwyf yn cytuno y gall disgyblion o:  
 
……………………………………………………………………………………… 

(Enw’r ysgol) 
 
gymryd rhan yn Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC ac y byddwn yn cydymffurfio â’r telerau 
a’r amodau yn y llythyr amgaeedig.  
   
Rwyf yn cadarnhau bod gennyf awdurdod i lunio’r cytundeb hwn ar ran yr Ysgol a enwir 
uchod. 
 
Rwyf yn cadarnhau fy mod wedi cael y cydsyniad angenrheidiol gan rieni a byddaf yn eu 
cadw ar ffeil ac yn rhoi copïau i’r BBC pan fydd yn gofyn amdanynt. 
 
  
Llofnod y pennaeth ……………………………………………………................ 
 
 
Enw’r pennaeth……………………………………………………………………. 
 
 
Dyddiad……………………………………………………………………………………........ 
 
 
E-bost y pennaeth……………………………………………………………………… 
 
 
Rhif cyswllt y pennaeth …………………………………………………………. 
 
 
Enw’r Athro Arweiniol………………………………………………………………….. 
   
 
E-bost yr Athro Arweiniol …………………………………………………….. 
 
 
Rhif cyswllt yr Athro Arweiniol……………………………………………………… 
 

□  Ticiwch y blwch hwn os ydych chi’n defnyddio’r un dudalen Adroddiad Ysgol arbennig ar y 

we i gyhoeddi eich cynnwys â’r un a ddefnyddiwyd gennych yn 2015-16.   
 
Os ydych chi’n defnyddio tudalen newydd bwrpasol ar y we, rhowch yr URL isod: 
 
………………………………………………………………………… 
 



(Os nad ydych chi wedi creu tudalen bwrpasol ar y we eto, yna anfonwch e-bost atom yn 
schoolreport@bbc.co.uk cyn gynted ag y byddwch yn gwybod beth yw’r URL) 
 

 

Gallwn weithiau gynnig cymorth ychwanegol ar ffurf mentor gan aelod o staff y BBC. 
Ticiwch un o’r blychau canlynol: 
 
□ Hoffem gael mentor y BBC o bell – cyngor dros y ffôn ac e-bost 
□ Hoffem gael mentor wyneb yn wyneb a all ddod i’r ysgol  
□ Nid oes angen mentor y BBC arnom 
 
 
Ar gyfer ein cofnodion dywedwch wrthym faint o ddisgyblion a staff yr ydych yn bwriadu eu 
cynnwys yn Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC: 
 
1.  Trwy gydol blwyddyn academaidd gyfan 2016-17   ……… o ddisgyblion   …….o staff 
 
2.  Ar Ddiwrnod Newyddion Adroddiad Ysgol – 16 Mawrth 2017 ……… o 
ddisgyblion   …….o staff 
Amrediad oedran y disgyblion: ……………………………………………………………………… 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
I’w gwblhau gan y BBC: Rwyf yn cytuno y gall yr ysgol hon gymryd rhan yn Adroddiad 
Ysgol Newyddion y BBC ac y bydd y BBC yn darparu’r cymorth a restrwyd yn llythyr 
amgaeedig.  
Sharon Stokes, Pennaeth Adroddiad Ysgol, ar ran Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC   
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GWYBODAETH BWYSIG AM GYFRYNGAU CYMDEITHASOL AC AMDDIFFYN PLANT 

 
Adroddiad Ysgol a chyfryngau 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 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.   
 
Mae Adroddiad Ysgol Newyddion y BBC yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, ac ers nifer o 
flynyddoedd mae wedi defnyddio cyfrif Twitter sydd wedi’i anelu at athrawon ac oedolion 
eraill sydd â diddordeb yn y prosiect (@bbcschoolreport). Gall cyfrifon cyfryngau 
cymdeithasol gyda chynulleidfa debyg gael eu sefydlu gan y prosiect yn 2016/17.   
 
Gan ein bod eisiau hyrwyddo gwaith cyfranogwyr Adroddiad Ysgol gall y tîm Adroddiad 
Ysgol hefyd gyhoeddi rhai adroddiadau a wnaethpwyd mewn partneriaeth ag ysgolion sy’n 
cymryd rhan ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Newyddion y BBC (er enghraifft Twitter, 
Instagram, Facebook a Vine) a sianel YouTube y BBC. Mae’r cyfrifon hyn ar gyfer cynulleidfa 
gyffredinol a diben eu defnyddio fyddai cael cynulleidfa ehangach trwy’r BBC ar gyfer gwaith 
ysgolion.  
 
Fel y rhan fwyaf o dudalennau’r BBC ar y we mae Adroddiad Ysgol yn galluogi pobl i rannu 
lluniau a gyhoeddwyd ac i anfon negeseuon testun at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol.  
 
Bydd sut y mae Adroddiad Ysgol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn seiliedig, fel ein 
holl waith, ar ganllawiau golygyddol y BBC. Dywed y canllawiau hyn y dylai lles corfforol ac 
emosiynol ac urddas plant a phobl ifanc gael eu hamddiffyn yn ystod gwneud a darlledu ein 
cynnwys. Mae dysgu sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel ac yn gyfrifol yn sgil 
bwysig i bobl ifanc a bydd gennych chi eich gweithdrefnau eich hun ar gyfer eu defnyddio a 
chanllawiau ar gyfer disgyblion er mwyn hybu eu llythrennedd digidol.  
 
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 
 
 
Trwy ddychwelyd y ffurflen hon a rhoi cydsyniad rydych yn dangos eich bod yn deall yr 
uchod. Mae hyn yn golygu os bydd eich ysgol yn penderfynu rhedeg y prosiect gyda 
disgyblion o dan 13 oed mae’n bosibl y gallai gwaith a delweddau rhai o dan 13 oed gael eu 
dangos ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw’n rhan hanfodol o’r prosiect 
bod y bobl ifanc eu hunain yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. 
 
Rydym yn gofyn i chi gyhoeddi eich cynnwys ar eich gwefan gan fod hwn yn lle diogel 
i ni gysylltu ato. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol y bydd yn anodd i rai ysgolion 
wneud hyn a’u bod wedi llwytho eu cynnwys ar gyfrif You Tube yn y gorffennol. 
Byddem yn eich cynghori os byddwch yn gwneud hyn efallai y byddai’n syniad da i 
analluogi’r adran sylwadau ar y safle. Nid yw safle You Tube Adroddiad Ysgol y BBC 
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yn caniatáu sylwadau a’r rheswm am hyn yw amddiffyn plant rhag unrhyw sylwadau a 
all fod yn sarhaus neu niweidiol.   
 
 
 
SUT MAE’R BBC YN GWEITHIO Â PHOBL IFANC 
 
Polisi Amddiffyn Plant y BBC 
 
 
Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddiogelu lles plant a phobl ifanc. Mae’r BBC yn gweithio’n 
llwyddiannus â llawer o blant a phobl ifanc bob blwyddyn ac mewn amrywiaeth o ffyrdd, ac 
yn hyn o beth mae’r BBC yn cydnabod ei safle fel cyfrwng â dylanwad pellgyrhaeddol. Mae 
gan y BBC hefyd ddyletswydd gofal i amddiffyn ei staff ei hun yn hyn o beth. Gall y bobl 
ifanc fod yn gweithio â staff y BBC trwy gydol y prosiect.   
  
Yn unol â’r uchod rydym yn ymrwymo: 

 

 Pan fydd plentyn neu berson ifanc yn gysylltiedig â’r BBC byddwn bob amser yn 
cynnal asesiad risg yn unol â chanllawiau ‘Gweithio â Phlant’ y BBC. 
 

 Bydd staff y BBC sy’n mynd i ysgolion a digwyddiadau’n cydymffurfio â Pholisi 
Amddiffyn Plant y BBC.  

 

 Ni fydd staff y BBC a chysylltiadau’n gofyn am fanylion personol na manylion cyswllt 
unrhyw berson ifanc nac yn rhannu eu manylion eu hunain. Manylion cyswllt generig 
y BBC yn unig a roddir. 

 

 Bydd rhai ysgolion yn cael mentoriaid gan y BBC.  Bydd pob mentor wedi llofnodi 
ffurflen datgeliad personol a bydd yn gyfarwydd â chanllawiau’r BBC ar gyfer gweithio 
â phlant. 
 

 Bydd gan fentoriaid y BBC hefyd ryw fath o archwiliad cofnod troseddol e.e. naill ai 
DBS, PVG neu archwiliad cofnod troseddol sylfaenol trwy Disclosure Scotland. Os 
oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ba fath o archwiliad sydd gan fentor, 
cysylltwch â schoolreport@bbc.co.uk.  

 

 Bydd pob aelod o staff y BBC sy’n gweithio ar y prosiect wedi cael hyfforddiant 
sylfaenol mewn amddiffyn plant. Byddant wedi cael eu cyfarwyddo i sicrhau nad 
ydynt byth yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain â phlant, byth yn rhoi eu manylion 
cyswllt i blant nac yn cynnal sgwrs â phlant heblaw trwy athro neu os oes athro’n 
bresennol.   

 

 Os bydd cynrychiolwyr y BBC, yn ystod eu gwaith mewn ysgol, yn pryderu am les 
plentyn bydd yn rhannu’r pryderon hynny ag Uwch Berson Dynodedig yr ysgol, a fydd 
yn dilyn gweithdrefnau lleol cytunedig. Bydd yr aelod o staff y BBC hefyd yn rhoi 
gwybod i Gynghorydd Amddiffyn Plant y BBC.  
 

O’n hochr ni rydym yn disgwyl y byddwch yn cytuno: 
 

 Na fyddwch yn gadael unrhyw aelod o staff y BBC neu unigolion cyswllt ar eu pen eu 
hunain ym mhresenoldeb plentyn neu berson ifanc; 
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 I hysbysu eich plant / myfyrwyr na ddylent ofyn i unrhyw aelod o staff y BBC neu 
unigolion cyswllt am eu manylion personol nac yn rhoi eu manylion personol 
hwythau i staff y BBC; ac na ddylent fynd at aelod o staff y BBC neu unigolion 
cyswllt oni bai eu bod yng nghwmni athro ysgol neu ofalwr. 

 
Noder na fydd plant a phobl ifanc yn cael cyfarwyddyd gan staff y BBC i wneud unrhyw beth 
a fyddai’n peryglu eu diogelwch a bydd asesiadau risg yn cael eu creu ar gyfer yr holl 
weithgareddau sy’n cael eu harwain gan y BBC. 
 
Os ydych chi’n gweithio ag unrhyw sefydliadau eraill i’ch helpu i redeg y prosiect yna rydych 
chi’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl bolisïau a gweithdrefnau amddiffyn plant ar waith ar 
gyfer eu staff a’ch bod yn hapus â hyn. 
 
Cewch ragor o wybodaeth am Bolisi Amddiffyn Plant y BBC yma: 
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/child_prot
ection.html 
 
 
 

Nodyn ar ddefnyddio Gwybodaeth am Ysgolion, Athrawon a Disgyblion a Diogelu 
Data 

 Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir gan y BBC yn cael ei phrosesu’n unol â 
Deddf Diogelu Data 1998. 

 Bydd gwybodaeth am yr ysgol, gan gynnwys unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir 
am y pennaeth a’r athro arweiniol, yn cael ei chadw ar gronfa ddata’r BBC i’r dibenion 
canlynol: gweinyddu; i’w defnyddio yn ystod y prosiect Adroddiad Ysgol, i gysylltu ag 
ysgolion ynglŷn â phrosiectau y bydd y BBC yn eu rhedeg yn y dyfodol.  

 Bydd y BBC yn cysylltu â’r ysgol bob blwyddyn i gadarnhau a yw’r ysgol yn dymuno 
cael ei chadw ar y gronfa ddata i ddibenion prosiectau ac i ddiweddaru unrhyw 
fanylion cyswllt a gedwir eisoes gan y BBC. 

 Ni fydd y BBC yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol nac unrhyw wybodaeth 
am yr ysgol i drydydd partïon allanol, oni bai bod angen gwneud hynny wrth redeg y 
Prosiect Adroddiad Ysgol. 
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