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Beth yw Bwlio? 

 
Ymddygiad ymosodol neu sarhaus gan unigolyn neu grŵp yw bwlio, sy’n aml yn cael ei 
ailadrodd dros gyfnod, sy’n creu dolur neu niwed yn fwriadol.  
 (Mynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion: Arolwg o arfer effeithiol – Estyn 2006) 
 
Gall bwlio fod yn: 
 

 Emosiynol bod yn anghyfeillgar, eithrio, poenydio (e.e. cuddio llyfrau, ystumiau 
bygythiol) 

 Gorfforol poeri, gwthio, cicio, taro, pwnio, defnydd o drais neu ddifetha neu 
ddwyn eiddo 

 Hiliol gwatwar hiliol, graffiti, ystumiau 

 Rhywiol cyswllt corfforol di-groeso neu sylwadau ymosodol rhywiol yn erbyn 
tueddfryd rhywiol  

 Geiriol galw enwau, coegni, sarhau, lledaenu straeon, cyhuddiadau maleisis, 
pryfocio, gwneud sylwadau cas 

 Ysgrifenedig Anfon nodiadau 

 Anuniongyrchol Gwaharddiad o grwpiau cymdeithasol, diarddel neu ymyleiddio 
unigolion wrth eu ffrindiau a chysylltiadau cyffredin  

 Anghenion Arbennig Bwlio ar sail Anghenion Dysgu Ychwanegol, anabledd neu 
gyflwr iechyd hirdymor  

 
Cyfrifoldeb yr athrawon a’r pennaeth yw pennu gweithred o fwlio a gweithredu’r polisi yn 
unol â hynny. 

 
Ein nod 
 

Ein nod yw darparu awyrgylch gofalgar a chyfeillgar i’r disgyblion i gyd fel eu bod yn gallu 
dysgu mewn awyrgylch ymlaciol a diogel.   
 
Gweithiwn i gyflawni hyn drwy: 

 Ddatgan yn gyson fod bwlio yn annerbyniol mewn gwasanaethau, amser cylch, 
cylchlythyron a chyfarfodydd gyda phlant a’u rhieni 

 Fynd i’r afael â materion bwlio go iawn yn rheolaidd a thrwy straeon mewn 
gwasanaethau, amser stori, arddangosfa ayyb 

 Ganolbwyntio ar faterion bwlio fel ffocws ysgol gyfan 

 Ddarparu cyfleon i’r plant i roi gwybod am achosion o fwlio sy’n effeithio arnyn nhw 
eu hunain neu’r hyn glywon/welon nhw 

o i’w mentoriaid grŵp cyfoed 
o i’w athro dosbarth neu bennaeth yr ysgol 

 Ymchwilio i bob achos o fwlio naill ai honedig neu wirioneddol a gweithredu yn ôl yr 
angen 

 Gefnogi rhieni a disgyblion pan adroddir am fwlio 

 Helpu’r plentyn a fwliwyd i ail-ennill ei hyder a’i hunan-barch 

 Helpu’r bwli/s i newid eu hymddygiad 
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Mae bwlio o unrhyw fath yn annerbyniol yn yr ysgol.  Pe bai bwlio yn digwydd, dylai’r 
disgyblion i gyd allu dweud gan wybod y bydd achosion yn cael eu trin yn brydlon ac 
effeithiol.  Rydym yn ysgol DDWEUD.  Golyga hyn fod disgwyl i unrhywun sy’n meddwl fod 
bwlio’n digwydd ddweud wrth y staff.  Bydd yr ysgol yn ystyried yn rheolaidd beth yw ystyr 
bod yn ysgol DDWEUD. 
 

Arwyddion a Symptomau 

Fe allai plentyn ddangos arwyddion neu ymddwyn fel ei fod ef/ei bod hi yn cael ei fwlio/ei 
bwlio.  Dylai oedolion fod yn ymwybodol o arwyddion posib ac ymchwilio os ydy plentyn yn 

 ofni cerdded i ac o’r ysgol 

 ddim am fynd ar y bws ysgol 

 erfyn am gael ei yrru i’r ysgol 

 newid ei drefn rheolaidd 

 anfodlon mynd i’r ysgol (ysgol ffobig) 

 dechrau colli’r ysgol 

 mynd i’w gragen,yn bryderus, neu golli hyder 

 dechrau atal dweud 

 cynnig neu fygwth hunanladdiad neu redeg i ffwrdd  

 crio i gysgu gyda’r nos neu gael hunllefau  

 dechrau gwlychu’r gwely 

 crio/mynd yn sal yn y bore  

 dechrau gwneud gwaith gwael yn yr ysgol 

 cyrraedd adre gyda dillad wedi’u rhwygo neu lyfrau wedi ‘u niweidio 

 meddu ar eiddo wedi ‘u niweidio neu “ ar goll” 

 gofyn am arian neu ddechrau dwyn arian (i dalu’r bwli) 

 “colli” arian cinio neu arian arall yn rheolaidd 

 cael clwyfau neu gleisiau anesboniadwy 

 cyrraedd adre’n llwglyd (arian/cinio wedi ei ddwyn) 

 mynd yn ymosodol, aflonyddgar neu afresymol 

 bwlio plant eraill neu frawd/chwaer 

 stopio bwyta 

 amharod i ddweud beth sydd o’i le 

 yn rhoi esgusodion annhebygol i un o’r uchod 
 

Fe allai’r arwyddion ac ymddygiad hyn ddynodi problemau eraill, ond fe ddylid ystyried bwlio 
fel posiblrwydd ac ymchwilio iddo. 
 
Strategaethau i’r Ysgol  
 
Rydym yn delio â bwlio fel mater i’r ysgol gyfan ac rydym yn goddef dim.  Rydym yn 
ymchwilio pob achos o fwlio neu’r honiadau sy’n digwydd o fewn cyd-destun yr ysgol.  
Ambell waith defnyddir y gair “bwlio” pan mewn gwirionedd ffrindiau’n cwympo mas ydyw.  
Rydym yn cymryd pob gofal i ymchwilio iddo’n drylwyr.    
 
 
 
 
 
 



 
 

 4 

Rydym yn rhoi sylw i fwlio a’i effeithiau drwy wahanol agweddau o’r cwricwlwm: 
o ABC [Sesiynau hunan les] 
o Grwpiau dysgu 
o Ysgrifennu creadigol 
o Drama 
o Gwersi thematig 
o Addysg Grefyddol 

 
 
Rydym yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau o fewn yr ysgol i adnabod a lleihau bwlio.  
Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Gwaith grŵp o oed 4 
 Amser Cylch o oed 4  
 Cyngor yr Ysgol 
 Bydi amser chwarae 
 Arwyddion cyffredinol am fwlio a beth i wneud 
 Straeon/mewnbwn i wasanaethau dosbarth ac ysgol gyfan a chyfleoedd i drafod 

materion yn ymwneud a bwlio 
 Cyfleu’r neges yn gyson nad yw bwlio mewn unrhyw ffurf yn cael ei oddef ac mae 

oblygiadau iddo 
 Atgyfnerthu ein bod yn ysgol DDWEUD  gyda’r plant yn cael eu hannog i fod yn 

agored a disgwylir hynny 
 Dweud wrth oedolyn neu fentor grŵp cyfoed am unrhyw achos o fwlio sy’n ymwneud 

a nhw neu y maen nhw’n gwybod amdano  
 
Strategaethau i Rieni  
 

Hysbysir rhieni o unrhyw ddigwyddiad bwlio sy’n ymwneud a’u plant.  Ymdrecha’r ysgol i 
hysbysu rhieni am fwlio drwy: 

 Brospectws yr ysgol 

 Wefan yr ysgol 

 Ofyn iddyn nhw gysylltu a’r ysgol cyn gynted i unrhyw achos o fwlio ddod i’r golwg. 
Gall hyn fod drwy ymweliad personol, llythyr, galwad ffon, e-bost. 

 Sicrhau rhieni fod pob honiad o fwlio yn cael ei ymchwilio iddo’n drylwyr  
 

Os oes pryder gan riant am achos o fwlio yna mae’n angenrheidiol i siarad gyda’r person  
priodol, yr Athro Dosbarth yn y lle cyntaf, ond mae’r Pennaeth ar gael bob amser, drwy 
apwyntiad, i drafod unrhyw bryder gan riant. 
 
Os ydy rhieni’n teimlo nad yw eu pryderon yn cael eu hystyried yna mae ganddyn nhw’r 
hawl i: 

1. Ddefnyddio Polisi Gwrthfwlio’r ysgol i weld os ydy’r dulliau gweithredu cytun yn cael 
eu gweithredu 

2. Wneud apwyntiad i weld y Pennaeth 
3. Drafod eu pryderon gyda Llywodraethwr 
4. Ysgrifennu at Gadeirydd y Llywodraethwyr yn mynegi eu pryderon, os nad ydy trafod 

o gymorth. 
5. Gysylltu a’r ALL i sicrhau bod y Llywodraethwyr yn ymateb i’w pryderon. 
6. Gysylltu a grwpiau cymorth y papur lleol neu genedlaethol am gyngor 
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Strategaethau i Ddisgyblion 
 

Fel “ Ysgol Ddweud”, mae sawl ffordd i blant yr ysgol fynegi eu pryderon:  
1. Amser Cylch 
2. Cyngor yr Ysgol 
3. Bocs Pryderon 
4. Bydi Amser Chwarae 
5. Athro Dosbath 
6. Cynorthwy-ydd Dosbarth 
7. Aelod arall o staff – ee. Goruchwyliwr amser cinio, cogydd 
8. Pennaeth 

 
 

Mae bwlio yn fater sy’n cael ei drafod yn gyson gyda’r plant drwy: 
1. Wersi ABCh [Hunan -les] 
2. Gwasanaethau dosbarth cyfan 
3. Trafodaeth dosbarth/amser cylch 
4. Arddangosfeydd cyffredinol o gwmpas yr ysgol 
5. Posteri  

 
Gweithdrefnau 
 
Unwaith mae honiad o fwlio wedi ei wneud, dylai aelod o staff logio’r honiad mewn llyfr 
digwyddiad.  Os nad ydy wedi ei wneud eisoes, bydd yn cael ei drosglwyddo i’r athro 
dosbarth.  Bydd yr athro dosbarth yn hysbysu’r Pennaeth pan fo honiad wedi ei wneud. 
 

 Ymchwilio i’r digwyddiad cyn gynted a phosib, trafod gyda’r partion i gyd 

 Canfod os ydy hwn yn achos bwlio fel y diffinir yn y rhaglith i’r polisi hwn ac nid 
yn gamddealltwriaeth neu ofid neu gwympo mas rhwng ffrindiau. 

 Gweithredu gweithdrefnau’r ysgol fel y disgrifir ym mholisi ymddygiad a disgyblaeth 
yr ysgol. 
 

1. Y bwli yn ymddiheuro’n llafar i’r dioddefwr 
2. Fforffedu amser chwarae a’r bwli i ysgrifennu llythyr ymddiheuriad i’r 

dioddefwr a chwblhau ffurflen Meddwl am fy Ymddygiad i ystyried ei 
ymddygiad. 

3. Hysbysu rhieni’r bwli. 
4. Cwblhau ffurflen Digwyddiad Ymddygiad a’i ffeilio yn y ffeil ganolog hyd yn 

oed os nad ydy bwlio wedi ei benderfynu. 
 

 Dylai digwyddiad pellach gyda’r un plentyn neu achosion eraill o fwlio o blant eraill 
gael eu cyfeirio at y Pennaeth am weithredu pellach.  Gall hyn gynnwys  

 
1. Cysylltu a rhieni 
2. Colli gweithgareddau amser chwarae neu ginio drwy gymorth cwlb amser 

cinio 
3. Mynd adre am ginio 
4. Cyfeirio at Gydlynydd Anghenion Dysgu Arbennig (SENCO) 
5. Cyfeirio at Dîm Ymddygiad Sir Benfro 
6. Cyfeirio at cownselydd ysgol (disgyblion bl.6 yn unig) 
7. Gwaharddiad tymor penodedig 
8. Gwaharddiad parhaol 

 



 
 

 6 

 
 
Rhwystro 
 
Byddwn yn darparu cymaint o gyfleoedd a phosib i adnabod a thrafod bwlio a’i effeithiau yn 
agored yn yr ysgol. 
 

Byddwn yn cyfleu’r neges yn gyson ein bod yn goddef dim un ffurf o fwlio a bod 
goblygiadau i hynny 
 
Byddwn yn pwysleisio ein bod yn ysgol DDWEUD a’r plant yn cael eu hannog yn agored ac 
yn ddisgwyliedig ohonynt i ddweud wrth oedolyn neu bydi am unrhyw achos o fwlio yn 
ymwneud a nhw neu y gwyddent amdano.  Deallir bydd oed y plentyn ar brydiau yn pennu 
camau’r ysgol wrth ymdin ag achos o fwlio. 
 
 
Cytunwyd a’r polisi hwn mewn cyfarfod staff Ionawr 4ydd 2017. 
Cyflwynwyd y polisi drafft i’r plant mewn gwasanaeth ysgol gyfan er mwyn derbyn eu 
mewnbwn ar  Ionawr 9fed 2017. 
 
Trafodir y polisi mewn cyfarfod o’r Corff Llywodraethol yn ei cyfarfod nesaf Haf 2017. 
 
N.B.  Cydnabyddiaeth i KIDSCAPE, Bwrdd Lleol Amddiffyn Plant, Sir Benfro, ESTYN a 
rhestr wirio Llywodraeth Cymru wrth lunio’r polisi hwn. 
 
 

 
 
Adolygwyd a diweddarwyd y Polisi Gwrthfwlio Tachwedd 2016 (VG)  

 
 
 
Dyddiad adolygiad nesaf Tymor yr Hydref 2017 

   
 


