
                                                               
 

YSGOL GYMRAEG Y FENNI  
 

Polisi Iechyd a Diogelwch (2015) 
 

Mae’r polisi yma ar gyfer disgyblion, staff ac ymwelwyr i Ysgol Gymraeg y Fenni. Mae’n 
ychwanegiad at ac yn drosolwg o ddogfennau’r Sir ar faterion iechyd a diogelwch, fel y’i gwelir yn 
y ‘Ffeil Tystiolaeth o Ddiogelwch ar gyfer Ysgolion’ a gedwir yn y silff lyfrau fach yn swyddfa 
Pennaeth yr ysgol. Wrth ystyried gwahanol bolisïau’r Awdurdod Addysg Lleol, dylid cydnabod 
mai’r Awdurdod Addysg Lleol sy’n cyflogi staff yr Ysgol ac yn bennaf gyfrifol am iechyd a 
diogelwch. 
 
Mae iechyd a diogelwch yr holl staff a phersonau eraill sy’n defnyddio safle’r ysgol yn flaenoriaeth 
i’r ysgol. Mae’r Corff Llywodraethwyr yn cydnabod fod angen i reolwyr yr ysgol, staff, disgyblion, 
ymwelwyr a chontractwyr fod yn gwybod am a gweithredu eu priod gyfrifoldebau er mwyn 
cyflawni a chynnal safonau uchel o ddiogelwch. Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 
yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl staff, yn cynnwys staff cyflenwi a chontractwyr sy’n gweithio ar 
safle’r ysgol, i ymddwyn mewn modd fel nad ydynt yn achosi unrhyw risg i’w iechyd a diogelwch 
eu hunain neu iechyd a diogelwch unrhyw berson arall. Mae ‘personau eraill’ yn cynnwys staff, 
disgyblion ac ymwelwyr i’r ysgol. 
  
Bydd yr ysgol yn:  

 rhoi amgylchedd gweithio/addysgu/dysgu iach a diogel gan gydymffurfio a neu ragori ar 
ofynion statudol. 

 cynnal glanweithdra a chyflwr yr adeilad. 

 darparu systemau diogel o weithio i sicrhau, cyn belled ag sy’n rhesymol ymarferol, iechyd a 
diogelwch yn y gwaith yr holl staff/disgyblion. 

 darparu offer diogel a’i reoli a’i gynnal. 

 darparu gwybodaeth a hyfforddiant digonol ar iechyd a diogelwch yn y gwaith ac atal tân a 
sicrhau fod yr holl staff, disgyblion, contractwyr, ymwelwyr ac eraill yn dilyn gweithdrefnau 
diogelwch yr ysgol. 

 rhoi storfa ddiogel ar gyfer deunyddiau a sylweddau peryglus. 

 darparu cyfleusterau cymorth cyntaf statudol digonol. 

 sefydlu, ymarfer a chynnal gweithdrefnau gwagu’r adeilad mewn argyfwng. 

 canu'r larwm yn barhaus i rybuddio am dân. (Mae manylion pellach yn y ffeil diogelwch tân). 

 darparu mesurau ymgynghori i fonitro ac adolygu effeithlonrwydd mesurau iechyd a 
diogelwch. 

 cynnal adroddiadau ac ymchwiliadau manwl ar bob damwain a digwyddiad peryglus i 
bersonau a/neu eiddo i atal hynny rhag ddigwydd. 



 cydlynu gyda’r Cyngor Sir, Awdurdod Addysg Lleol a’r Adroddiad Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch a chyrff swyddogol eraill gyda’r nod o wella pob agwedd o iechyd a diogelwch yn y 
gwaith. 

 
 
 
1. CYFRIFOLDEBAU 
  
a) Y Corff Llywodraethwyr sy’n gyfrifol am sicrhau y caiff gwybodaeth ei lledaenu ac am 

fonitro ac adolygu polisi iechyd a diogelwch yr ysgol. Mae’r corff llywodraethwyr yn 
cydnabod ei ddyletswydd cyfreithiol i hysbysu’r AALl a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch am ddamweiniau sylweddol a digwyddiadau peryglus. Gall y cyfrifoldebau hyn 
cael eu dirprwyo i is-bwyllgor o’r Corff Llywodraethwyr. Mae’n rhaid i’r Corff 
Llywodraethwyr sicrhau cynnal safon uchel o iechyd a diogelwch yn yr ysgol – mae hyn yn 
golygu ymrwymiad ariannol. Y llywodraethwr gyda diddordeb arbennig mewn iechyd a 
diogelwch yw'r: Cynghorydd David Jones. 

b) Pennaeth yr Ysgol sy’n gyfrifol am gychwyn ymchwiliad a, lle’n briodol, awdurdodi gwaith 
neu weithredu unioni a rhoi adroddiad bob tymor i’r Corff Llywodraethwyr. Mae Pennaeth 
yr ysgol yn cadw’r cyfrifoldeb pennaf am weithredu polisi iechyd a diogelwch yr ysgol ac yn 
Gydlynydd Iechyd a Diogelwch yr ysgol. 

c) Y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch sy’n gyfrifol am gydlynu polisi iechyd a diogelwch yr ysgol 
o ddydd i ddydd gan gynnwys: 

 archwiliadau ac asesiadau risg rheolaidd. 

 cydlynu gyda chontractwyr. 

 cychwyn gweithredu ar beryglon a damweiniau a adroddir. 

 gweithdrefnau tân ac argyfwng. 

 cadw cofnod gywir o faterion iechyd a diogelwch a gwblhawyd ar gyfer staff cyfredol. 
Rhaid hysbysu staff dros dro, rhan-amser a staff cyflenwi am eu cyfrifoldebau a pholisi 
cytunedig yr ysgol cyn dechrau eu dyletswyddau. 

ch) Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch - (dim cyfrifoldebau cyfreithiol o gwbl). Mae gan 
unrhyw gynrychiolydd diogelwch yr hawl i gynnal ei archwiliadau ac ymchwiliadau ei hun a 
rhoi adroddiadau i Bennaeth yr ysgol.  

d) Rhoddir gwasanaeth llanw Cymorth Cyntaf yr ysgol gan: Ms Mai Jones 
 

Meysydd penodol: Personau cyfrifol 

Cegin Jane Parry 

 
dd)  Mae gan yr holl staff gyfrifoldeb am: 

  gwirio bod ardaloedd ac offer yn ddiogel cyn dechrau gweithgaredd. 
  sicrhau y dilynir gweithdrefnau diogel ac y defnyddir offer diogelu fel bo angen. 
  hysbysu’r Cynrychiolydd Diogelwch/rheolwr llinell am beryglon fel y disgrifir yn y llawlyfr 

staff. 
  annog disgyblion ac ymwelwyr i gydymffurfio gyda’r polisi Iechyd a Diogelwch. 

 
2. ASESU RISG 
 Mae nifer o agweddau i asesu risg: 



 archwiliad Iechyd a Diogelwch blynyddol i’w gynnal gan Bennaeth yr ysgol, y Gofalwr 
a’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am iechyd a diogelwch. 

 archwiliad Iechyd a Diogelwch o safle’r ysgol i’w gynnal bob tymor gan y Pennaeth, y 
Gofalwr a’r Llywodraethwr sy’n gyfrifol am Iechyd a Diogelwch. 

 dynodi parhaus ar beryglon a risgiau ar sail ddyddiol gan yr holl staff. 

 asesu unrhyw sylweddau neu ddeunyddiau a gyflwynir i’r Ysgol a safle’r ysgol i sicrhau 
cydymffurfiaeth gyda rheoliadau COSHH. 

 asesu unrhyw weithgaredd neu weithdrefn newydd a gyflwynir i’r ysgol. 

 cynnal profion ar offer trydanol yn flynyddol neu fel sy’n briodol. 
 

 Bydd y Corff Llywodraethwyr yn galluogi swyddogion y Cyngor Sir, neu eu hasiantau, i 
gynnal asesiadau risg yng nghyswllt eitemau landlord. 

  
3. GORUCHWYLIAETH DISGYBLION 
 
a) Goruchwyliaeth dyletswydd 

 bydd aelodau staff ar ddyletswydd y tu allan i’r Ysgol o 8.50 am. 

 bydd aelodau staff ar ddyletswydd ar adegau egwyl – cedwir yr amserlen ddyletswydd 
yn ystafell y staff. 

 caiff goruchwyliaeth amser cinio ei reoli gan arolygwyr canol dydd – dangosir 
cyfrifoldebau yn y neuadd. 

 ar ddiwedd y diwrnod ysgol bydd aelodau staff ar ddyletswydd bws ac yn sicrhau fod 
disgyblion yn gadael yr ysgol yn ddiogel. 

 
b) Disgyblion yn cymryd meddyginiaeth – dilynir y canllawiau a ddarperir gan yr Awdurdod 

Addysg Lleol. 
 
c) Ardaloedd Risg Arbennig 
 Bydd yr ysgol yn dilyn unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan yr Awdurdod Addysg Lleol yng 

nghyswllt defnyddio offer neu sylweddau neu berfformiad gweithgareddau y cydnabyddir 
eu bod o risg arbennig. Cydnabyddir yr angen am hyfforddiant ar ddefnyddio offer y tybir 
eu bod yn ffurfio risg a’r angen am wasanaethu a chynnal a chadw rheolaidd. Cydnabyddir 
y gallai’r meysydd/gweithgareddau dilynol fod angen sylw ychwanegol yng nghyswllt rheoli 
iechyd a diogelwch a dylent i gyd gael eu codau diogelwch eu hunain: 
Technoleg (yn cynnwys coginio). 
Gwyddoniaeth. 
Celf (yn cynnwys Cerameg) a Drama. 
Addysg Gorfforol 
Garddio 
Defnyddio pwll yr ysgol 

 
ch)  Salwch 
 Yn achos disgyblion, gofynnir i rieni am rif cyswllt argyfwng ac i hysbysu’r ysgol am unrhyw 

broblemau iechyd hysbys, e.e. diabetes, asthma ac yn y blaen. Caiff ffotograffau disgyblion 
gydag alergeddau eu dangos yn ystafell y staff a’r ystafell feddygol. Cedwir y gofnod yma’n 
ganolog yn y swyddfa. Os bydd salwch difrifol gelwir ambiwlans, cysylltir â rhieni a gofynnir 
iddynt gwrdd â’u plentyn yn yr ysbyty. 



 
d) Ymweliadau ysgol a gweithgareddau ‘oddi ar y safle’ (gweler hefyd y Polisi Tripiau ac 

Ymweliadau) 
 Bydd y Corff Llywodraethwyr yn cydymffurfio gyda’r canllawiau a gyhoeddodd yr 

Awdurdod Addysg Lleol ar: 
Gweithgareddau awyr agored 
Defnyddio bysiau mini a choetsis 
Ymweliadau preswyl a thramor 
Ymweliadau i’r ardal leol 
 
Bydd Pennaeth yr ysgol yn cyflwyno adroddiad i’r Corff Llywodraethwyr am y trefniadau ar 
gyfer iechyd a diogelwch a lles disgyblion ar bob math neu fathau neilltuol o 
weithgareddau oddi ar y safle cyn y cynhelir y gweithgareddau. Bydd yr adroddiadau yn 
rhoi manylion: 
Y trefniadau cludiant 
Y trefniadau ar gyfer goruchwylio disgyblion (yn cynnwys y gymhareb staff/oedolion: 
disgyblion) 
Trefnu gwasanaeth llanw cymorth cyntaf. 
Y lefel o gyfarwyddyd a goruchwyliaeth gymwysedig fydd ar gael ar gyfer gweithgareddau 
o risg arbennig. 

 
4. ADRODDIADAU, MONITRO AC ADOLYGU DIOGELWCH 
 Bydd y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch yn cwrdd bob tymor. Mae’n ddyletswydd ar unrhyw 

berson ar y safle i hysbysu’r swyddfa neu’r cynrychiolydd a benodwyd, yn y dull a 
gytunwyd, am unrhyw eitem o gonsyrn yn ymwneud ag iechyd a diogelwch. Bydd y Corff 
Llywodraethwyr yn adolygu’r Datganiad Polisi yma'n flynyddol neu’n amlach os cwyd yr 
angen e.e. pan gyhoeddir rheoliadau newydd neu pan dderbynnir dogfennau newydd gan 
yr Awdurdod Addysg Lleol. Daw’r polisi hwn i rym ar unwaith o’r dyddiad a ddangosir 
islaw: 

 
5.          PROSIECTAU A HUNANGYLLIDIR 
 Dylid cysylltu â’r Awdurdod Addysg Lleol parthed ystyriaethau yswiriant a chyfreithiol. 
 
6.          DEDDF DIOGELU’R AMGYLCHEDD 
 Mae’n rhaid i ysgolion gydymffurfio â Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a’i Chod Ymarfer 

cysylltiedig. 
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DISGYBLION STAFF 
Cafodd holl staff y swyddfa eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf. Aiff llawer  o’u hamser yn 
delio gyda salwch, anafiadau a gofid disgyblion ac felly ni all yr aelod(au) o staff sy’n delio 
gyda’r disgybl wneud dyletswyddau swyddfa eraill. Mae’r holl staff addysgu yn defnyddio’r 
drefn ddilynol er mwyn lleihau faint o amser a gollir gan staff y swyddfa ac i gynyddu i’r 
eithaf y gwasanaeth a ddarperir i’r disgyblion. 
 
Os yw athro yn teimlo nad yw plentyn yn ddigon da i ddal i weithio yn yr ysgol, anfonir y 
plentyn i’r swyddfa. Mae’r plentyn yn aros yn y dderbynfa (heblaw mewn achosion eithafol) 
a chysylltir â rhieni a gofynnir iddynt gymryd cyfrifoldeb uniongyrchol am y disgybl (symud y 
disgybl o’r safle). Felly mae’r cyfrifoldeb am benderfynu p’un ai a ddylai’r disgybl fynd adref 
neu peidio yn bennaf gyda’r athro sy’n adnabod y disgybl yn well na staff y swyddfa. 
 
Os daw disgyblion yn wael ar adeg egwyl neu ginio, dylent adrodd i’r athro/athrawon ar 
ddyletswydd. 
 
DAMWEINIAU 
Os yw disgybl yn cael damwain dylid eu hanfon at y person cymorth cyntaf yn y swyddfa 
ynghyd â disgybl arall/aelod o staff i esbonio’r broblem. Dim ond damweiniau a gaiff eu trin 
yn yr ystafell feddygol a chymerir camau rhesymol. Dylai unrhyw friwiau gael eu trin yn unol 
â ‘phrotocol ataliol HIV’. Os yw’r plentyn yn ofidus, rhoddir awyrgylch mwy anffurfiol a llai 
clinigol. 
 
Cysylltir â rhieni os bydd damweiniau mwy difrifol (heblaw mân friwiau). 
 
Os credir bod angen i’r plentyn fynd i ysbyty yna gwneir ceisiadau yn gyntaf i gysylltu â’r 
rhieni, eu hysbysu am y sefyllfa ac asesu ymarferoldeb y rhiant yn mynd â’r disgybl i ysbyty. 
Lle nad yw’n rhesymol ymarferol i’r rhieni fynd â’r disgybl i ysbyty, caiff y disgybl ei yrru i’r 
adran damweiniau gael aelod o staff (gydag yswiriant car addas) fydd yn aros gyda’r disgybl 
nes bydd y rhiant/rhieni yn cyrraedd. Dylai rhieni: 

 gael eu hysbysu am enw’r ysbyty lle aethpwyd â’u mab/merch; 

 gofyn iddynt fynd i’r ysbyty fel mater o frys; 

 gael sicrwydd i’w hatal rhag gofidio a phosibilrwydd damwain arall wrth iddynt deithio i’r 
ysbyty. 

 
Os nad oes aelod o staff ar gael i fynd â’r disgybl i'r ysbyty, yna gelwir ambiwlans. Pan fo’r 
ambiwlans yn teithio i’r ysgol dylid gwneud nodyn o enwau cyswllt a rhifau ffôn a dylid rhoi’r 
nodyn yma i griw’r ambiwlans ar ôl iddynt gyrraedd yr ysgol. Dylid ffonio’r ysbyty a’u 
hysbysu am y broblem ac unrhyw enwau cyswllt a rhifau ffôn – y criw ambiwlans yw’r gorau 
i wneud hyn. Bydd yr ysbyty wedyn yn cymryd y cyfrifoldeb am gysylltu â rhieni a gallant 
ddefnyddio’r heddlu os bernir bod angen hynny. 
 
Mae’n rhaid i ddisgyblion gael eu hanfon i ysbyty mewn ambiwlans ar unwaith yn yr 
achosion hyn: 
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 unrhyw anafiadau pen a briwiau sydd angen pwythau – yn dibynnu ar ba mor ddifrifol 
yw’r briw;  

 mae’n rhaid i bob toriad asgwrn difrifol neu sylweddol fynd yn syth i’r ysbyty mewn 
ambiwlans os bu’r plentyn yn anymwybodol hyd yn oed am ychydig eiliadau. 

 
 
GWEINYDDU MEDDYGINIAETHAU AC ASTHMA 
 
Nod: 
Cael y gweithdrefnau gorau i gefnogi plant asthmatig yn yr ysgol a’u galluogi i gymryd rhan 
mor llawn ac mor ddiogel ag sydd modd yn holl weithgareddau’r ysgol. 
 
1. Cedwir copïau o anghenion meddygol penodol y plentyn (fel y cynghorir gan rieni) yn 

swyddfa’r ysgol a’u rhannu gyda staff. 
 
2. Cedwir mewnanadlwyr a meddyginiaeth ar gyfer pob disgybl yn yr ystafell feddygol. 

Mae staff ystafell ddosbarth yn gyfrifol am sicrhau yr eir â meddyginiaeth allan o’r 
ysgol ar gyfer gemau/nofio a gweithgareddau eraill oddi ar y safle. Caiff pob 
mewnanadlydd a meddyginiaeth eu labelu gydag enw a dosbarth y plentyn.   

 
3. Mae’n bwysig bod cyngor ar gael ar reolaeth ymarferol asthma ym mhob 

gweithgaredd yn yr ysgol a chysylltiedig gyda’r ysgol. 
 
Gall Mrs Sharon Cole weinyddu meddyginiaeth yn ôl presgripsiwn meddyg teulu os 
rhoddwyd awdurdod ysgrifenedig gan y rhieni. 
 
Chwaraeon ac Ymarfer 
Dylai staff fod yn ymwybodol o’r plant hynny a all wichlyd yn ystod ymarfer ac y gall fod 
angen iddynt ddefnyddio eu mewnanadlydd cyn cymryd rhan. Dylai bod yn fyr o wynt yn 
ystod gweithgaredd arwain at i’r plentyn beidio cymryd rhan yn y gweithgaredd am y wers 
honno.  
 
Anaml mae nofio’n achosi asthma, gan fod yr aer a anadlir yn dwym a llaith ond dylai staff 
sicrhau fod unrhyw blant y gall fod angen iddynt gymryd meddyginiaeth yn mynd ag ef gyda 
nhw. 
 
Anifeiliaid 
Dylai staff fod yn ymwybodol y gall rhai anifeiliaid achosi adwaith sydyn a difrifol. Ni ddylai 
plant sy’n adweithio yn y ffordd yma fynd yn agos at anifeiliaid na’u trin na gofalu 
amdanynt. I osgoi problemau ni ddylid cadw anifeiliaid anwes yn yr ystafelloedd dosbarth 
ond mewn ystafelloedd a ddynodwyd arbennig lle nad yw plant a staff yn gweithio fel arfer, 
h.y. ‘ystafell anifeiliaid’. 
 
Problemau meddygol hirdymor 
Hysbysir yr holl staff am blant a all fod angen triniaeth argyfwng ar unrhyw amser, megis 
asthma, epilepsi neu diabetes, a chedwir cofnodion yn yr ystafell feddygol . 
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Systemau glanhau 
Mae llwch gormodol o faw a gludir ar esgidiau ac ati (gronynnau clai) yn cyfrannu at 
broblemau anadlu a dylid ei symud drwy ddefnyddio glanhawr sugno yn rheolaidd yn 
hytrach nag ysgubo arferol. Dylid gwirio hidlwyr ar systemau gwres canolog awyr dwym a’u 
glanhau’n rheolaidd mewn amgylcheddau neilltuol o lychlyd.   
 
 
 
Diweddarwyd:  Mehefin 2015 
Dyddiad Adolygu: Mehefin 2018 
 
Arwyddwyd _______________________ 
Cadeirydd y Llywodraethwyr 
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GWEINYDDU MEDDYGINIAETHAU AC ASTHMA 
 
Nod: 
Cael y gweithdrefnau gorau i gefnogi plant asthmatig yn yr ysgol a’u galluogi i gymryd rhan 
mor llawn ac mor ddiogel ag sydd modd yn holl weithgareddau’r ysgol. 
 
1. Cedwir copïau o anghenion meddygol penodol y plentyn (fel y cynghorir gan rieni) yn 

swyddfa’r ysgol a’u rhannu gyda staff. 
 
2. Cedwir mewnanadlwyr a meddyginiaeth ar gyfer pob disgybl yn yr ystafell feddygol. 

Mae staff ystafell ddosbarth yn gyfrifol am sicrhau yr eir â meddyginiaeth allan o’r 
ysgol ar gyfer gemau/nofio a gweithgareddau eraill oddi ar y safle. Caiff pob 
mewnanadlydd a meddyginiaeth eu labelu gydag enw a dosbarth y plentyn.   

 
3. Mae’n bwysig bod cyngor ar gael ar reolaeth ymarferol asthma ym mhob 

gweithgaredd yn yr ysgol a chysylltiedig gyda’r ysgol. 
 
Gall Mrs Sharon Cole weinyddu meddyginiaeth yn ôl presgripsiwn meddyg teulu os 
rhoddwyd awdurdod ysgrifenedig gan y rhieni. 
 
Chwaraeon ac Ymarfer 
Dylai staff fod yn ymwybodol o’r plant hynny a all wichlyd yn ystod ymarfer ac y gall fod 
angen iddynt ddefnyddio eu mewnanadlydd cyn cymryd rhan. Dylai bod yn fyr o wynt yn 
ystod gweithgaredd arwain at i’r plentyn beidio cymryd rhan yn y gweithgaredd am y wers 
honno.  
 
Anaml mae nofio’n achosi asthma, gan fod yr aer a anadlir yn dwym a llaith ond dylai staff 
sicrhau fod unrhyw blant y gall fod angen iddynt gymryd meddyginiaeth yn mynd ag ef gyda 
nhw. 
 
Anifeiliaid 
Dylai staff fod yn ymwybodol y gall rhai anifeiliaid achosi adwaith sydyn a difrifol. Ni ddylai 
plant sy’n adweithio yn y ffordd yma fynd yn agos at anifeiliaid na’u trin na gofalu 
amdanynt. I osgoi problemau ni ddylid cadw anifeiliaid anwes yn yr ystafelloedd dosbarth 
ond mewn ystafelloedd a ddynodwyd arbennig lle nad yw plant a staff yn gweithio fel arfer, 
h.y. ‘ystafell anifeiliaid’. 
 
Problemau meddygol hirdymor 
Hysbysir yr holl staff am blant a all fod angen triniaeth argyfwng ar unrhyw amser, megis 
asthma, epilepsi neu diabetes, a chedwir cofnodion yn yr ystafell feddygol . 
 
Systemau glanhau 
Mae llwch gormodol o faw a gludir ar esgidiau ac ati (gronynnau clai) yn cyfrannu at 
broblemau anadlu a dylid ei symud drwy ddefnyddio glanhawr sugno yn rheolaidd yn 
hytrach nag ysgubo arferol. Dylid gwirio hidlwyr ar systemau gwres canolog awyr dwym a’u 
glanhau’n rheolaidd mewn amgylcheddau neilltuol o lychlyd.   
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Paratowyd gan: Rhif Adolygu   

Cymeradwywyd gan: Dyddiad Adolygu       __/__/__
  

 


