
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Polisi Gwrth-fwlio 
 

 

 

MABWYSIADWYD AR:  15/03/2022  

 

 

Llofnodwyd gan Gadeirydd y Llywodraethwyr 

 

 
 

 

 

Erthygl 19: 

Ni ddylech gael eich niweidio a dylid gofalu amdano i gadw'n ddiogel.  

Erthygl 28: 

Mae gennych yr hawl i ddysgu ac i fynd i'r ysgol. 

 



Polisi Gwrth-fwlio  

 
Beth yw Bwlio? 

Diffinnir bwlio fel ymddygiad gan unigolyn neu grŵp, a ailadroddir fel arfer dros amser 

sy'n brifo eraill yn fwriadol naill ai'n gorfforol neu'n emosiynol.  

 

Mynegir bwlio drwy amrywiaeth o ymddygiadau niweidiol: gall ddigwydd wyneb yn 

wyneb neu yn yr amgylchedd digidol. Gall unigolyn neu grŵp ei wneud ond yn gyffredinol 

mae'n cael ei weithredu o flaen cynulleidfa i fynnu pŵer neu boblogrwydd. Gall gynnwys 

elfen o gyfrinachedd fel nad yw oedolion yn ymwybodol ohono. 

 

Mae bwlio'n wahanol i ddadl, brwydr neu cwympo mas cyfeillgarwch yn y ffaith ei fod: 

 • yn fwriadol  

 • yn cael ei ailadrodd yn gyffredinol dros amser 

 • yn cynnwys anghydbwysedd canfyddedig o ran pŵer rhwng cyflawnwr a tharged 

 • yn achosi teimladau o drallod, ofn, unigrwydd, cywilydd a di-rym 

 

Ein Bwriad 

Yn Ysgol  Gynradd  Gymraeg  Trebannws, mae herio bwlio yn flaenoriaeth allweddol fel 

bod  gan  bob person yr hawl i deimlo'n ddiogel, yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi i gyflawni 

eu potensial llawn. Rydym yn cydnabod yr effeithiau y gall bwlio eu cael ar deimladau 

disgyblion o werth ac ar eu gwaith ysgol, a bydd cymuned yr ysgol yn mynd ati i hyrwyddo 

amgylchedd gwrth-fwlio. Mae gan bob person ifanc hawl i addysg ac i gael ei drin yn 

gyfartal. Felly, mae  bwlio o unrhyw fath yn annerbyniol a chaiff ei gymryd o ddifrif, ei 

gofnodi a'i fonitro. 

 

Nodau 

 Darparu amgylchedd dysgu heb unrhyw fygythiad neu ofn. 

 Lleihau a dileu lle bynnag y bo modd, achosion lle gwneir i ddisgyblion deimlo'n 

ofnus, wedi'u gwahardd neu'n anhapus. 

 Sefydlu ffordd o ddelio â bwlio, ac o roi cymorth i ddisgyblion sydd wedi cael eu 

bwlio.  

 Sicrhau bod yr holl randdeiliaid  yn ymwybodol o'r polisi a'u bod yn cyflawni eu 

rhwymedigaethau iddo. 

 

Mathau o Fwlio 

 

 

Gall bwlio fod ar sawl ffurf gan gynnwys 

 

a) CORFFOROL 

Gall plentyn gael ei bwnio'n gorfforol, ei gicio, ei daro, ei sbri, ac ati. 

 

b) LLEISIOL 

Gall cam-drin geiriol fod ar ffurf galw enwau, sarhau a gwneud sylwadau sarhaus. Gellir 

ei gyfeirio at ryw, tarddiad ethnig, anabledd corfforol/cymdeithasol, neu bersonoliaeth, ac 

ati. 



 

(c) GWAHARDD 

Gellir bwlio plentyn drwy gael ei wahardd o drafodaethau/gweithgareddau, gyda'r rhai y 

credant eu bod yn ffrindiau iddynt. 

 

ch) DIFROD I EIDDO NEU LADRAD 

Gall disgyblion gael eu heiddo wedi'i ddifrodi neu ei ddwyn. Gall y bwli ddefnyddio 

bygythiadau corfforol er mwyn i'r disgybl drosglwyddo eiddo iddynt. 

 

e) HILIOL 
Gall disgyblion fod yn agored i sylwadau hiliol. 

  
f) RHYWIOL 

Gall disgyblion fod yn agored i gyswllt corfforol diangen neu sylwadau o natur rywiol 

annymunol. 

 

g) HOMOFFOBIG  

 Gallai disgyblion fod yn agored i alw enwau, gan wneud sylwadau sarhaus. 

 

h) CYBER 

Gallai disgyblion fod yn agored i aflonyddu, braw, trallod neu sarhad sy'n defnyddio'r 

Rhyngrwyd – technoleg gysylltiedig a ffôn.  

 

Gall bwlio ymwneud â: 

 AAA neu anableddau 

 Cyfeiriadedd rhywiol: lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol (traws) neu 

gwestiynu (LGBTQ) 

 Lleiafrifoedd ethnig 

 Cefndir crefyddol 

 Mae'rrheini'n newydd i systemau addysgol yn y Gymraeg neu'r Saesneg 

 materion iechyd a lles emosiynol 

 

 

CREU HINSAWDD GWRTH-FWLIO YN YR YSGOL 

Mae Polisi Ymddygiad ein hysgol yn esbonio sut rydym yn hyrwyddo ymddygiad 

cadarnhaol yn yr ysgol i greu amgylchedd lle mae disgyblion yn ymddwyn yn dda; lle mae 

disgyblion yn cymryd cyfrifoldeb am les emosiynol a chymdeithasol ei gilydd ac yn 

cynnwys ac yn cefnogi ei gilydd. Ein nod yw creu hinsawdd lle nad yw bwlio'n cael ei 

dderbyn gan unrhyw un o fewn cymuned yr ysgol. 

Bydd ein cwricwlwm yn cael ei ddefnyddio i: 

 Codi ymwybyddiaeth am fwlio a'n polisi gwrth-fwlio.  

 Cynyddu dealltwriaeth i ddioddefwyr a helpu i adeiladu ethos gwrth-fwlio.  

 Addysgu disgyblion pa mor adeiladol i reoli eu perthynas ag eraill.  

 

Amser Cylch, chwarae rôl a straeon yn cael eu defnyddio i ddangos beth y gall disgyblion 

ei wneud i atal bwlio, ac i greu hinsawdd gwrth-fwlio yn yr ysgol.  

 



Delio â Bwlio 

 

Os bydd achosion o fwlio yn digwydd, dylid ymdrin â hwy yn unol â'r protocol canlynol: 

 Mae pryderon pob plentyn a rhiant ynghylch bwlio yn cael eu cymryd o ddifrif. 

 Ymchwilir i achosion o fwlio, gan siarad ar wahân â'r holl blant dan sylw.  

 Os yw staff yn dyst neu'n credu ymddygiad bwlio neu'n credu y gallai 

ymddygiadau fod yn arwydd o fwlio, neu'n arwain ato, yna dylent gofnodi'r 

digwyddiadau hyn gan ddefnyddio'r ffurflen briodol (Log Bwlio). Dylid 

trosglwyddo'r log ar unwaith i'r pennaeth neu'r dirprwy. 

 Mae athrawon dosbarth yr holl blant dan sylw yn cael gwybod am y log. 

 Os bydd rhiant yn adrodd am achosion o fwlio nad ydynt yn cael eu gweld neu eu 

hadrodd ar y pryd yn yr ysgol, yna gwneir nodyn yn electronig yn y ffeil pryder 

rhieni gan y pennaeth neu'r dirprwy ar y Y-Drive a bod y staff yn cael gwybod eu 

bod yn wyliadwrus o'r sefyllfa. 

 Ni ddylai staff roi gwybod am ddigwyddiad fel 'bwlio' dim ond am fod plant neu 

oedolion eraill wedi dewis ei ddisgrifio felly. Dylid cofnodi ymddygiad nad yw'n 

cael ei nodweddu fel y disgrifir uchod, ond yn ddigon difrifol i gyfiawnhau 

cofnodi ar SIMS.   

Rhaid i'r staff: 

 aros yn dawel; chi sy'n gyfrifol. Gall ymateb yn emosiynol ychwanegu at hwyl y 

bwli a rhoi rheolaeth bwli ar y sefyllfa 

 gweithredu cyn gynted â phosibl 

 sicrhau'r dioddefwr/dioddefwyr, peidiwch â gwneud iddynt deimlo'n annigonol 

neu'n ffôl 

 cynnig cymorth, cyngor a chefnogaeth bendant i'r dioddefwyr 

 annog y bwli i weld safbwynt y dioddefwr 

 defnyddio'r ystod o sancsiynau a amlinellir yn ein Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth 

 esbonio'n glir unrhyw gosb a pham y mae'n cael ei rhoi 

 hysbysu'r ddwy set o rieni yn dawel, yn glir ac yn gryno ac yn rhoi sicrwydd i'r 

ddwy set o rieni na fydd y digwyddiad yn aros yn erbyn unrhyw un nac yn cael ei 

gynnal yn ei erbyn. 

 

Mae angen i blant: 

 Cofiwch mai eich distawrwydd yw arf mwyaf y bwli! 

 

 Siaradwch ag aelod o staff a'ch rhieni. 

 

 Dywedwch wrth eich hun nad ydych yn haeddu cael eich bwlio, a'i fod yn 

ANGHYWIR! 

 Byddwch yn falch o bwy ydych chi. 

 Ceisiwch beidio â dangos eich bod wedi cynhyrfu a mynd yn syth at aelod o staff. 

 Arhoswch gyda grŵp of ffrindiau/pobl.  



 Byddwch yn bendant – dywedwch wrth y bwli nad ydych yn hoffi eu hymddygiad.  

 Ceisiwch osgoi ymladd yn ôl gan ei fod yn gwneud pethau'n waeth.  

 Bydd athrawon yn  mynd â chi o ddifrif a  byddant yn delio â bwlis mewn ffordd a 

fydd yn dod â'r bwlio i ben ac na fydd yn gwneud pethau'n waeth i chi. 

 

 

 

Mae angen i rieni: 

 Chwiliwch am ymddygiad anarferol yn eich plant. Er enghraifft, efallai na fyddant 

yn dymuno mynychu'r ysgol yn sydyn, teimlo'n sâl yn rheolaidd, neu beidio â 

chwblhau gwaith i'w safon arferol.  

 Dylech bob amser gymryd rhan weithredol yn addysg eich plentyn. Holwch sut mae 

eu diwrnod wedi mynd, gyda phwy maen nhw wedi treulio'u hamser, sut y treuliwyd 

amser cinio ac ati. 

 Os ydych chi'n teimlo y gallai eich plentyn ddioddef ymddygiad bwlio, rhowch 

wybod i'r Ysgol AR UNWAITH. Bydd eich cwyn yn cael ei chymryd o ddifrif a 

bydd camau priodol yn dilyn. 

 Mae'n bwysig eich bod yn cynghori eich plentyn i beidio ag ymladd yn ôl gan y 

gall wneud pethau'n waeth!  

 Dywedwch wrth eich mab neu'ch merch ei hun nad oes dim o'i le arno ef neu hi ac 

nid ei fai ef neu hi yw eu bod yn cael eu bwlio. 

 Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwbl ymwybodol o bolisi'r ysgol ynghylch 

bwlio, fel na fydd arno/ganddi ofn gofyn am help.  

 Annog y plant i siarad â'u hathro dosbarth. 

 

 

GWERTHUSIAD 

 

Bydd ein polisi Bwlio yn cael ei adolygu'n rheolaidd sy'n cynnwys staff addysgu a 

chysylltedig, disgyblion a rhieni drwy holiaduron a llywodraethwyr.  

Cynhelir adolygiad ffurfiol bob dwy flynedd. 

 

CASGLIAD 

 

Dylid darllen y polisi hwn ar y cyd â pholisïau perthnasol eraill ar gyfer ein hysgol e.e. 

Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant, Ymddygiad a Disgyblaeth, Polisi ADY, Polisi TGCh, 

Polisi Presenoldeb, Polisi Cyfle Cyfartal. 

 

 

 

 

 

 

 



Dynodiad / Enw Llofnod Dyddiad 
Cadeirydd y 

Llywodraethwyr 
  

?? /?? /?? 
Pennaeth  

 
 

 

 

 

 

 

 

Adolygu 
Dyddiad 
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Log Bwlio 

 

 



Enw'r Plentyn: Grŵp Blwyddyn: Dyddiad: 

 

 

 

Manylion y Digwyddiad a Adroddwyd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategaethau a Ddefnyddiwyd: 

 

 

 

 

 

 

 

Enw:  

 

Safle:  

 

Dyddiad:  

 

Llofnod:  

 

 


