Arweiniad atodol ar gyfer arolygu
diogelu mewn ysgolion ac UCDau

Haf 2012

Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng
Nghymru. Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu:
 ysgolion a safleoedd meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan awdurdodau
lleol;
 ysgolion cynradd;
 ysgolion uwchradd;
 ysgolion arbennig;
 unedau cyfeirio disgyblion;
 ysgolion annibynnol;
 addysg bellach;
 dysgu oedolion yn y gymuned;
 gwasanaethau awdurdod addysg lleol ar gyfer plant a phobl ifanc;
 addysg a hyfforddiant athrawon;
 dysgu yn y gwaith;
 cwmnïau gyrfaoedd; a
 dysgu troseddwyr.
Mae Estyn hefyd:
 yn rhoi cyngor ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill; ac
 yn cyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth arolygu.
Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir
adeg ei chyhoeddi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r
ddogfen hon/cyhoeddiad hwn at:
Yr Adran Gyhoeddiadau
Estyn
Llys Angor
Heol Keen
Caerdydd
CF24 5JW neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.gov.uk
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:
www.estyn.gov.uk
Hawlfraint y Goron 2012: Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl
mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y
deunydd fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl yr adroddiad penodol.

Beth yw’r diben?
Mae hwn yn rhoi arweiniad pellach i arolygwyr ei ddefnyddio yn ystod arolygiad ochr
yn ochr ag arweiniad y sector ar gyfer arolygu, i gefnogi trywyddau ymholi penodol.
Ar gyfer pwy y mae wedi’i fwriadu?
Ar gyfer holl arolygwyr ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion
Pryd y dylid dechrau defnyddio’r arweiniad?
Hydref 2012
Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2012
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Cyflwyniad
Nod yr arweiniad atodol hwn yw cefnogi arolygwyr yn ôl yr angen i arfarnu trefniadau
diogelu ysgolion wrth gynnal arolygiadau. Dylid ei ddefnyddio er gwybodaeth yn
ystod arolygiad ochr yn ochr â pholisi a gweithdrefnau cyhoeddedig Estyn.
Nid yw’r arweiniad hwn yn delio â’r modd y dylai arolygwyr ddelio â honiadau am
ddiogelu a dderbynnir yn ystod arolygiad. Rhaid i arolygwyr fod yn gyfarwydd â
Pholisi a Gweithdrefnau Estyn ar gyfer Diogelu sy’n cynnwys plant, pobl ifanc ac
oedolion sy’n agored i niwed. Dylai pob arolygydd wybod beth i’w wneud pe byddent
yn derbyn honiadau am ddiogelu ac mae’r camau wedi’u hamlinellu yn y ddogfen
hon. Cewch gopi o’r ddogfen ar wefan Estyn:
http://www.estyn.gov.uk/download/publication/190608.6/estyn-policy-andprocedures-for-safeguarding-2011/
Mae hefyd yn hanfodol i arolygwyr ystyried Cylchlythyr 5/2008 Llywodraeth Cymru
‘Diogelu Plant mewn Addysg’. Yn ychwanegol, mae angen i arolygwyr ysgolion
annibynnol ystyried Rheoliadau Safonau Ysgolion Annibynnol (Cymru) 2003 hefyd.
Bydd y cynigion yn y Mesur Diogelu Rhyddid sy’n mynd trwy’r Senedd ar hyn o bryd,
yn effeithio yn y pen draw ar rai o ofynion y llywodraeth y cyfeirir atynt yn yr arweiniad
hwn. Cyhoeddir arweiniad pellach pan gadarnheir y newidiadau, yn ymdrin yn
benodol â natur gwiriadau cyn-recriwtio y bydd gofyn i ysgolion eu gwneud yn y
dyfodol, yn ogystal â nodi’r amodau lle na fydd tystysgrifau datgeliad y SCT yn
berthnasol mwyach.
Rhifau ffôn allweddol
Dylai arolygwyr gysylltu â’r arweinydd sector neu’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol
perthnasol ynglŷn ag ymholiadau ynghylch arfarnu trefniadau ysgolion ar gyfer
diogelu.
Mewn achos o bryderon neu ymholiadau’n gysylltiedig â derbyn honiadau ynghylch
diogelu, mae’r rhifau ffôn canlynol ar gael:
Swyddog arweiniol Estyn ar gyfer diogelu: 02920 446482 (ar gael y tu allan i
oriau swyddfa hefyd)
Dirprwy swyddog Estyn ar gyfer diogelu: 02920 446484 (ar gael y tu allan i
oriau swyddfa hefyd)
Prif swyddfa Estyn (yn ystod oriau swyddfa): 02920 446446
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Diffiniad o ddiogelu
Mae gan bob ysgol, yn cynnwys ysgolion annibynnol, ddyletswydd statudol i arfer eu
swyddogaethau gyda golwg ar ddiogelu a hyrwyddo lles eu dysgwyr.
Mae diogelu a hyrwyddo lles plant yn ymwneud â’r canlynol:
 amddiffyn plant rhag cael eu cam-drin a’u hesgeuluso;
 atal nam ar eu hiechyd neu’u datblygiad; a
 sicrhau eu bod yn cael gofal diogel ac effeithiol;
er mwyn eu galluogi i gael y cyfleoedd gorau posibl mewn bywyd.
Mae pawb sy’n gweithio mewn addysg yn rhannu amcan i helpu i gadw plant a phobl
ifanc yn ddiogel trwy gyfrannu at:
 greu a chynnal amgylchedd dysgu diogel i blant a phobl ifanc;
 nodi ble mae pryderon ynghylch lles plant a chymryd camau i fynd i’r afael â’r
rhain, lle bo’n briodol, mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill; a
 datblygu dealltwriaeth, ymwybyddiaeth a gwydnwch plant trwy’r cwricwlwm.
I gyflawni’r amcan hwn, mae angen cael systemau sydd wedi’u cynllunio i:
 atal pobl anaddas rhag gweithio gyda phlant a phobl ifanc;
 hyrwyddo arfer ddiogel a herio arfer wael ac anniogel;
 nodi achosion lle mae achos i bryderu am les plentyn, a dechrau neu gymryd
camau priodol i’w gadw/chadw’n ddiogel; a
 chyfrannu at weithio mewn partneriaeth yn effeithiol rhwng pawb sy’n gysylltiedig
â darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc.
Mae amddiffyn plant yn rhan o ddiogelu a hyrwyddo lles. Mae hyn yn cyfeirio at y
gweithgarwch a gynhelir i amddiffyn plant penodol sy’n dioddef neu sydd mewn
perygl o ddioddef niwed sylweddol o ganlyniad i gael eu cam-drin neu’u hesgeuluso.
Mae diogelu yn cynnwys mwy na’r cyfraniad a wneir at amddiffyn plant mewn
perthynas â phlant unigol. Mae hefyd yn cwmpasu materion fel iechyd a diogelwch
disgyblion a bwlio, y ceir gofynion statudol penodol amdanynt, ac ystod o faterion
eraill, er enghraifft, trefniadau ar gyfer bodloni anghenion plant â chyflyrau
meddygol, addysg rhyw a pherthnasoedd, a chamddefnyddio cyffuriau a
sylweddau, y mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi arweiniad amdanynt. Gallai
fod materion diogelu eraill hefyd sy’n benodol i’r ardal neu’r boblogaeth leol.
Pan mae gofynion statudol, dylai ysgolion fod wedi rhoi polisïau a gweithdrefnau ar
waith eisoes sy’n bodloni’r rheiny ac yn cydymffurfio ag unrhyw arweiniad a
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Yn yr un modd, dylai polisïau a gweithdrefnau
ddangos tystiolaeth o drefniadau am faterion y mae Llywodraeth Cymru wedi
cyhoeddi arweiniad arnynt, sy’n unol â’r arweiniad hwnnw neu’n cyflawni’r un effaith.
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Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn
Mae Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn yn rhoi blaenoriaeth uchel i ddiogelu a
hyrwyddo lles dysgwyr, a bydd bob amser yn drywydd ymholi.
Adrodd ar ddiogelu
Mae Cwestiwn Allweddol 1 yn ymwneud â deilliannau, ac mae mewn dwy ran. Mae’r
rhan gyntaf ynglŷn â’r safonau a gyflawnir gan ddisgyblion. Mae’r ail ran ynglŷn â
lles ac yn cynnwys:
1.2.1 agweddau at gadw’n iach a diogel;
1.2.2 cyfranogi mewn dysgu a’i fwynhau, yn cynnwys ymddygiad a
phresenoldeb;
1.2.3 ymglymiad cymunedol a gwneud penderfyniadau; a
1.2.4 medrau cymdeithasol a medrau bywyd.
Yma, bydd arolygwyr yn arfarnu ac yn adrodd ar effaith darpariaeth yr ysgol ar gyfer
diogelu a hyrwyddo lles y disgyblion.
Bydd y rhan fwyaf o’r sylwadau am ddarpariaeth yr ysgol ar gyfer diogelu a hyrwyddo
lles yng Nghwestiwn Allweddol 2, sydd am ddarpariaeth, yn enwedig yn adran y
cwestiwn allweddol hwn am ofal, cymorth ac arweiniad (2.3). Mae’r adran ar ofal,
cymorth ac arweiniad yn cynnwys:
2.3.1 darpariaeth ar gyfer iechyd a lles, yn cynnwys datblygiad ysbrydol,
moesol, cymdeithasol a diwylliannol;
2.3.2 gwasanaethau, gwybodaeth ac arweiniad arbenigol;
2.3.3 trefniadau diogelu; ac
2.3.4 anghenion dysgu ychwanegol.
Mae’r agweddau ar ddiogelu a hyrwyddo lles disgyblion a welir yn 2.3.1 darpariaeth
ar gyfer iechyd a lles, gan gynnwys datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol
a diwylliannol yn cynnwys:
















amddiffyn plant;
iechyd a diogelwch;
bwlio;
aflonyddwch a gwahaniaethu;
cam-drin hiliol;
camddefnyddio cyffuriau a sylweddau;
disgyblion â chyflyrau meddygol;
addysg rhyw a pherthnasoedd;
cymorth cyntaf;
diogelwch ar ymweliadau addysgol;
diogelwch ar y rhyngrwyd;
lles disgyblion ar leoliadau galwedigaethol estynedig;
materion sy’n benodol i ardal leol;
diogeledd yn yr ysgol; a
rheoli’r drefn o ddisgyblu disgyblion, yn cynnwys ymyrraeth ac ataliad corfforol.
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Mae adran 2.3.3 trefniadau diogelu yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd polisïau a
gweithdrefnau’r ysgol ar gyfer diogelu. Mae’n cynnwys ystyried polisi a
gweithdrefnau’r ysgol ar gyfer amddiffyn plant.
Bydd anghenion disgyblion â chyflyrau meddygol yn cael eu cynnwys yn adran 2.3.4
anghenion dysgu ychwanegol.
Mae Cwestiwn Allweddol 3 ynglŷn ag arweinyddiaeth a rheolaeth. Mae hyn yn
cynnwys:
 cyfeiriad strategol ac effaith yr arweinyddiaeth; a
 llywodraethwyr neu gyrff goruchwylio eraill.
Dylai arweinwyr a rheolwyr ysgol fod yn glir ynglŷn â’u cyfrifoldebau statudol o ran
diogelu a’r camau y maent yn eu cymryd i ddatblygu arfer dda y tu hwnt i’r isafswm
statudol. Mae’r corff llywodraethol yn atebol am sicrhau bod yr ysgol wedi rhoi
polisïau a gweithdrefnau effeithiol ar waith yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru,
ac mae’n monitro cydymffurfiad yr ysgol â hyn. Cyfrifoldeb y corff llywodraethol yw
sicrhau bod gwiriadau recriwtio diogel yn cael eu cynnal yn unol â gofynion statudol.
Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn Atodiadau 1 a 2.
Os nad oes gan yr ysgol bolisïau a gweithdrefnau effeithiol ar gyfer diogelu a
hyrwyddo lles disgyblion, bydd hyn yn dylanwadu ar y barnau sy’n cael eu llunio am
ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth yn yr ysgol.
Addysg gyda llety neu ddarpariaeth breswyl
Pan fydd llety mewn sefydliad addysg neu os yw’n gysylltiedig â lleoliad preswyl,
rhaid i arolygwyr gysylltu ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
(AGGCC) i sicrhau bod y ddarpariaeth yn cyfrannu at anghenion lletywyr neu
breswylwyr mewn perthynas â’u diogelwch.

Arweiniad ar gyfer arolygwyr wrth farnu effeithiolrwydd diogelu
Tystiolaeth cyn-arolygiad
Bydd arolygwyr yn defnyddio ystod eang o dystiolaeth. Cyn yr arolygiad, mewn
perthynas â diogelu a hyrwyddo lles, bydd yr arolygydd arweiniol yn ystyried:
 adroddiad hunanarfarnu’r ysgol, yn enwedig yr adrannau ar 1.2 a 2.3;
 y Ffurflen Hunanarfarnu ar gyfer Diogelu ac Amddiffyn Plant wedi’i llenwi gan yr
ysgol;
 adroddiad yr awdurdod lleol ar yr ysgol;
 yr adroddiad arolygu blaenorol;
 data ar agweddau ar ymddygiad fel gwaharddiadau;
 polisïau’r ysgol ar gyfer diogelu a hyrwyddo lles, yn cynnwys y polisi amddiffyn
plant;
 ymatebion i’r holiaduron i ddisgyblion, yn arbennig yr ymatebion i gwestiynau
ynglŷn â theimlo’n ddiogel, bwlio, gwybod gyda phwy i siarad os ydynt yn poeni,
cadw’n iach a gwneud ymarfer corff yn rheolaidd;
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 ymatebion i’r holiaduron i rieni, yn enwedig y cwestiynau ynghylch anogaeth i fod
yn iach a gwneud ymarfer corff, bod yn ddiogel a chael y cymorth ychwanegol ar
gyfer unrhyw anghenion penodol;
 gwybodaeth ysgrifenedig gan rieni neu bartneriaid eraill; ac
 unrhyw gwynion y gallai Estyn fod wedi’u derbyn.
Dylai arolygwyr roi ystyriaeth benodol i gyd-destun yr ysgol, yn cynnwys gwybodaeth
am:





nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant;
nifer y ffoaduriaid neu’r ceiswyr lloches;
nifer y plant y gofelir amdanynt; a
gwaharddiadau a throsglwyddo disgyblion.

Cynllunio’r arolygiad
Gellir neilltuo cyfrifoldeb am arolygu diogelu i unrhyw aelod o’r tîm, yn cynnwys yr
arolygydd cymheiriaid a’r arolygydd lleyg. Gallai gwahanol arolygwyr fod yn gyfrifol
am wahanol agweddau ar ddiogelu a hyrwyddo lles gan eu bod yn digwydd mewn
mwy nag un dangosydd ansawdd, er enghraifft yn 1.2 a 2.3 ac mewn agweddau ar
arweinyddiaeth a rheolaeth yng Nghwestiwn Allweddol 3 yn ogystal. Fel ym mhob
arolygiad, mae arolygydd cofnodol yn cymryd cyfrifoldeb cyffredinol am gynnal yr
arolygiad ac mae angen iddo/iddi fonitro gwaith yr arolygydd/arolygwyr sy’n arwain ar
faterion yn ymwneud â diogelu a hyrwyddo lles dysgwyr, yn enwedig materion yn
ymwneud ag amddiffyn plant.
Bydd diogelu bob amser yn drywydd ymholi. Bydd angen i’r arolygydd cofnodol
ystyried pa mor effeithiol y mae’r ysgol wedi arfarnu diogelu a hyrwyddo lles yn ei
hadroddiad hunanarfarnu. Yng ngoleuni’r arfarniad hwn, ac unrhyw drywyddau
ymholi sy’n dod i’r amlwg, bydd angen i’r arolygydd cofnodol neilltuo amser i gasglu
digon o dystiolaeth i gefnogi barnau’r tîm. Gallent gynnwys cwestiynau sy’n benodol
i ddiogelu a hyrwyddo lles mewn cyfarfodydd gyda’r canlynol:






y pennaeth neu’r prifathro;
cynrychiolydd/cynrychiolwyr o’r corff llywodraethol;
staff;
rhieni; a
disgyblion.

Gallai arolygwyr drefnu cyfarfod â’r unigolyn dynodedig sydd â chyfrifoldeb am
amddiffyn plant hefyd os nad y pennaeth neu’r prifathro ydyw.
Gweithgarwch arolygu
Gallai gweithgarwch arolygu gynnwys:
 craffu ar bolisïau a gweithdrefnau, yn arbennig y polisïau ar gyfer amddiffyn
plant, iechyd a diogelwch, bwlio ac asesu risg ar wibdeithiau ysgol;
 craffu ar y dystiolaeth a restrir yn y Ffurflen Hunanarfarnu ar gyfer Diogelu ac
Amddiffyn Plant a lenwyd gan yr ysgol;
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 gwirio’r gweithdrefnau ar gyfer recriwtio staff yn ddiogel, yn cynnwys cofnodion y
SCT a gwiriadau ISA;
 gwirio cofnodion hyfforddiant amddiffyn plant;
 cyfweld â’r unigolyn dynodedig sydd â chyfrifoldeb am amddiffyn plant;
 ystyried gweithdrefnau’r ysgol i sicrhau diogeledd y safle a’r adeiladau; a
 gofyn i ddisgyblion yn y sesiwn ar wrando ar ddysgwyr, mewn gwersi ac o
amgylch yr ysgol ynglŷn â ph’un a yw disgyblion yn teimlo’n ddiogel ac yn rhydd
rhag bwlio.
Mae’n bwysig i arolygwyr bennu a yw pob un o’r staff yn ymwybodol o bolisïau a
gweithdrefnau’r ysgol, er enghraifft trwy holi staff sydd ar ddyletswydd amser egwyl
ynglŷn â gweithdrefnau amddiffyn plant yr ysgol.
Bydd pob ysgol yn llenwi ffurflen hunanarfarnu mewn perthynas â diogelu ac
amddiffyn plant cyn yr arolygiad. Mae’r ffurflen hon yn cynnig trosolwg defnyddiol o’r
materion y mae angen eu hystyried wrth arfarnu polisi a gweithdrefnau’r ysgol ar
gyfer diogelu, gan gynnwys amddiffyn plant. Mae’r ffurflen hunanarfarnu ar gyfer
diogelu ac amddiffyn plant i’w chael ar wefan Estyn.
Barnu diogelu
Mae angen i arolygwyr ystyried ystod y gweithgareddau y mae’r ysgol wedi’u rhoi ar
waith i sicrhau diogelwch ei disgyblion. Rhaid i’r ysgol gydymffurfio â gofynion
cyfreithiol fel man cychwyn a dylent ddilyn unrhyw arweiniad gan Lywodraeth Cymru.
Y cwestiwn sylfaenol yw p’un a yw arolygwyr yn fodlon fod disgyblion yn ddiogel yn
yr ysgol. Mae diogelu yn debygol o fod yn achos pryder difrifol os oes materion fel:
 staff yn aneglur ynglŷn â’u cyfrifoldebau a’r hyn y mae angen iddynt ei wneud i
amddiffyn disgyblion;
 gwiriadau’r SCT ar goll a/neu gofnodion anghyflawn;
 trefniadau annigonol ar gyfer goruchwylio ymwelwyr neu wirfoddolwyr nad ydynt
wedi cael gwiriadau’r SCT; ac
 os nad yw’r ysgol yn delio â bwlio yn effeithiol.
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Atodiad 1: Datgeliadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol (SCT):
gwiriadau ailadroddus a hygludedd
Mae camddealltwriaeth gyffredinol am hygludedd tystysgrifau datgeliad manwl y SCT
sydd wedi achosi i ysgolion gynnal ceisiadau diangen i adnewyddu gwiriadau yn
rheolaidd. Mae’r canlynol yn nodi’r sefyllfa bresennol mewn perthynas ag ysgolion
ynglŷn â phryd y mae angen cadarnhau gwiriadau cyn i gyflogai allu dechrau
gweithio.
 Cafodd gwiriadau gan y SCT eu hargymell yn gryf ar gyfer pob cyflogai sy’n dod i
gysylltiad â phlant yn rheolaidd os cawsant eu cyflogi ar ôl Mawrth 2002. Fodd
bynnag, yr unig ofyniad i’r rhai a benodwyd cyn y dyddiad hwn yw bod yn rhaid
iddynt fod wedi cael eu gwirio yn erbyn Rhestr 99.
 Daeth gwiriadau’r SCT yn orfodol ar gyfer gweithlu cyfan ysgolion a gynhelir o 12
Mai 2006 (Medi 2003 ar gyfer ysgolion annibynnol). Rhaid i gyflogeion a
ddechreuodd yn eu swydd o’r dyddiad hwn fod wedi cael datgeliad manwl gan y
SCT.
 Nid oes angen mwy o wiriadau gan y SCT ar gyfer unrhyw staff oni bai bod yr
unigolyn yn cael seibiant o wasanaeth am fwy na thri mis. Nid oes gofyniad i
staff a gyflogwyd cyn Mawrth 2002 fod wedi cael gwiriadau ôl-weithredol gan y
SCT ar yr amod eu bod wedi bod mewn gwasanaeth parhaus. Yn y cyd-destun
hwn, mae parhad yn golygu nad oes unrhyw seibiant mewn gwasanaeth sy’n
hwy na thri mis. Fodd bynnag, cyn 2002, roedd gofyniad i bob un o’r staff sy’n
gweithio gyda phlant a phobl ifanc fod wedi cael eu gwirio yn erbyn Rhestr 99, a
dylid gwirio tystiolaeth o hyn.
Rhaid i bob athro cymwys a gyflogir mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru, yn
cynnwys y rhai a benodwyd cyn 2002, fod wedi cofrestru gyda CyngACC. Mae’r
Awdurdod Diogelu Annibynnol yn rhoi diweddariadau rheolaidd i CyngACC ar
unigolion sydd wedi’u gwahardd. Mae CyngACC yn cadarnhau y gallai athro sydd
wedi’i gofrestru gyda CyngACC fod â hanes troseddol ond na fyddai hyn am drosedd
sy’n gysylltiedig ag amddiffyn plant.
Staff ymweliadol
Dylai staff fel seicolegwyr addysg, athrawon llanw, athrawon dan hyfforddiant,
nyrsys, hyfforddwyr chwaraeon ac arolygwyr gael gwiriad gan y SCT trwy eu
sefydliad ‘darparu’, er enghraifft yr asiantaeth gyflenwi, y brifysgol, neu’r awdurdod
lleol.
Mae’n ddigonol i ysgolion ofyn am gadarnhad ysgrifenedig bod gwiriadau priodol, yn
cynnwys gwiriadau gan y SCT, wedi cael eu cynnal ar gyfer y bobl hyn (wrth eu
penodi gan amlaf) a chan bwy (yr adran adnoddau dynol berthnasol gan amlaf), ac i
gadarnhau pwy yw’r ymwelwyr hyn. Gallai’r cadarnhad ysgrifenedig fod ar ffurf
datganiad cyhoeddus ar wefan y sefydliad darparu. Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau,
dylid cynnal gwiriadau cyn i’r gwaith ddechrau.
Gall staff rhan-amser ddefnyddio’r un gwiriad gan y SCT ar gyfer dwy swydd neu fwy
ar yr amod eu bod ar lefel debyg a bod yr ysgol yn fodlon ynglŷn â’u geirwiredd a’u
priodoldeb.

Llywodraethwyr
O dan ddarpariaethau presennol ‘Diogelu Plant mewn Addysg’, rhaid i unrhyw un
sy’n gweithio fel llywodraethwr ysgol, sy’n cynnwys gwaith rheolaidd ym
mhresenoldeb, neu’n gofalu am blant, yn eu hyfforddi, eu goruchwylio neu’n llwyr
gyfrifol am blant, fod wedi cael gwiriad manwl gan y SCT (os cafodd ei
benodi/phenodi ar ôl Ebrill 2002).
Parthed Atodlen 4 ‘Deddf Diogelu Grwpiau Agored i Niwed 2006’, fe’i hargymhellir yn
gryf, ac mae’n arfer orau i unrhyw un sy’n gweithio fel llywodraethwr sefydliad
addysgol (yn cynnwys ysgol ac ysgolion meithrin a gynhelir) i gael gwiriad manwl gan
y SCT. Os yw llywodraethwr yn gwrthod cwblhau cais y SCT, gellir ei
(d)datgymhwyso o gael swydd yn unol â pharagraff 12 atodlen 6 ‘Rheoliadau
Llywodraeth Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005’.
O dan ddarpariaethau arfaethedig y Mesur Diogelu Rhyddid, bydd llywodraethwyr
sy’n gwirfoddoli i weithio gyda phlant yn cael eu heithrio o’r gofyniad hwn ar yr amod
y cânt eu goruchwylio’n briodol gan aelod o staff sydd wedi cael gwiriadau o’r fath.
Symud rhwng ysgolion ac awdurdodau lleol
Er Medi 2006, mae asiantaethau cyflenwi wedi gallu trosglwyddo gwiriadau gan y
SCT rhwng asiantaethau cyflenwi eraill a rhwng ysgolion unigol.
 Os yw cyflogai wedi cael gwiriad gan y SCT, nid oes gofyniad statudol i gynnal
gwiriad arall gan y SCT cyn dechrau ar swydd mewn ysgol wahanol neu hyd yn
oed mewn awdurdod lleol gwahanol, ar yr amod bod ganddynt wasanaeth
parhaus a bod y gwiriad ar y lefel gywir ar gyfer y swydd newydd.
 Mae’r un peth yn berthnasol i rywun nad yw efallai wedi cael gwiriad gan y SCT
am iddo/iddi fod mewn swydd cyn 2002, hynny yw, nid oes gofyniad statudol i
gynnal rhagor o wiriadau.
 Lle’r sefydliad sy’n derbyn yw penderfynu a yw am gynnal asesiad risg i asesu
p’un a yw’r gwiriad ar y lefel gywir ar gyfer y rôl bresennol, p’un a yw’n gywir a
ph’un a ydynt yn ymddiried yn y sefydliad blaenorol i fod wedi cynnal y gwiriad yn
effeithlon.
 Dylai’r ysgol neu’r awdurdod lleol ofyn am dystiolaeth gan yr ysgol neu’r
awdurdod lleol blaenorol, bod y gwiriad wedi cael ei gynnal. Mae rhai ysgolion
ac awdurdodau lleol yn amharod i dderbyn staff sy’n trosglwyddo heb ofyn am
dystysgrif datgeliad newydd gan y SCT gan eu bod yn credu y byddai Estyn yn
feirniadol o drefniadau o’r fath. Dylai arolygwyr osgoi rhoi unrhyw argraff fod
Estyn yn ystyried ei bod yn arfer dda gofyn am dystysgrifau datgeliad newydd
gan y SCT yn rheolaidd, pryd bynnag y caiff aelod o staff ei recriwtio yn
uniongyrchol o ysgol arall heb gael seibiant mewn gwasanaeth. Dylid annog
ysgolion i asesu risg pob achos yn unigol a bod yn barod i ddangos y sail ar
gyfer eu penderfyniadau.
 Ym mhob sefydliad addysgol diwrnod cyfan, gall aelodau newydd o staff
ddechrau yn eu swyddi cyn cael gwiriad llawn gan y SCT ar yr amod eu bod yn
gweithio o dan oruchwyliaeth agos cydweithiwr sydd wedi cael cliriad o’r fath.
Mae’r rheoliadau uchod yn berthnasol i bob ysgol, yn cynnwys unedau cyfeirio
disgyblion. Mae lleoliadau gofal cymdeithasol a lleoliadau preswyl yn rhwym wrth y

safonau gofynnol cenedlaethol sydd â gofynion mwy llym o ran gwiriadau diogelu.
Mewn lleoliadau o’r fath, gall staff ddechrau yn eu swyddi cyn bod cliriad gan y SCT
wedi’i dderbyn, ond rhaid bod y cais wedi’i wneud am y cliriad, a rhaid i’r aelod o staff
sy’n aros am y cliriad gael ei (g)oruchwylio pan fydd mewn cysylltiad â phobl ifanc.
Yn achos hyfforddeion ar gyrsiau addysg gychwynnol i athrawon, cyfrifoldeb yr ysgol
addysg gychwynnol i athrawon, nid cyfrifoldeb yr ysgol, yw sicrhau bod gwiriadau
recriwtio priodol yn cael eu gwneud. Os bydd oedi wrth dderbyn datgeliadau gan y
SCT, mae arweiniad Llywodraeth Cymru yn rhoi hawl i benaethiaid ddewis i alluogi
hyfforddeion i ddechrau gweithio mewn ysgol yn amodol ar wiriad boddhaol o Restr
Plant yr Awdurdod Diogelu Annibynnol a chwblhau gweithdrefnau recriwtio arferol
eraill. Dylai ysgolion hyfforddi roi gwybod i benaethiaid yn llawn am gynnydd y
ceisiadau am ddatgeliadau, gan y bydd ysgolion am gynnal goruchwyliaeth agosach
o hyfforddeion nad ydynt wedi cael cliriad manwl eto. Rhaid i ysgolion fod yn fodlon
fod gwiriadau yn wir wedi cael eu gwneud.
Mae’r sefyllfa’n wahanol i hyfforddeion ar lwybr hyfforddiant athrawon ar sail
cyflogaeth. Cânt eu cyflogi gan yr ysgol, a dylai’r ysgol felly sicrhau cliriad yn yr un
ffordd ag aelodau eraill o staff a gyflogir yn uniongyrchol.

Atodiad 2: Cynllun Archwilio a Gwahardd: troseddau yn ymwneud
â gofynion newydd yr Awdurdod Diogelu Annibynnol
Mae’r arweiniad canlynol yn ategu Cylchlythyr 34/2002 Llywodraeth Cymru:
‘Amddiffyn Plant: Atal Pobl Anaddas rhag Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc yn y
Gwasanaeth Addysg’.
Lansiwyd y Cynllun Archwilio a Gwahardd (VBS) yn Hydref 2009. Disodlwyd y tair
rhestr wahardd, y Ddeddf Amddiffyn Plant (PoCA), y Ddeddf Amddiffyn Oedolion
Agored i Niwed (POVA) a Rhestr 99, yn sgil creu dwy restr newydd o waharddiadau
a weinyddir gan yr Awdurdod Diogelu Annibynnol. Mae’r mecanwaith ar gyfer llunio
gwiriad o’r rhestr o waharddiadau trwy’r Swyddfa Cofnodion Trosedd (SCT) yn aros
yr un fath, er na fydd yn bosibl gwirio rhestr heb ofyn am wiriad manwl gan y SCT
mwyach.
Bydd y Mesur Diogelu Rhyddid yn cyfyngu’n sylweddol ar gynigion gwreiddiol y
Ddeddf Diogelu Grwpiau Agored i Niwed. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ran o’r
ddeddf sydd eisoes wedi cael ei rhoi ar waith wedi cael ei thynnu’n ôl eto. Er 12
Hydref 2009, mae’n drosedd i gyflogwyr:
 dderbyn unigolyn mewn gweithgarwch rheoledig yr Awdurdod Diogelu
Annibynnol fel ysgolion neu ddarpariaeth gofal plant y maent yn gwybod eu bod
wedi cael eu gwahardd o weithgarwch o’r fath; a
 pheidio â chyfeirio at yr Awdurdod Diogelu Annibynnol fanylion unrhyw un y
gwnaed iddo/iddi adael gweithgarwch rheoledig neu sy’n gadael tra bydd
ymchwiliad ei fod/bod wedi achosi niwed neu’n achosi risg o niwed.
Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i gyflogwyr gyfeirio gwybodaeth at yr
Awdurdod Diogelu Annibynnol pan fyddant wedi diswyddo unigolyn neu pan fydd

unigolyn yn ymddiswyddo, am iddo/iddi wneud niwed neu y gallai wneud niwed i
blentyn neu oedolyn sy’n agored i niwed.
Os bydd arolygydd yn amau nad yw ysgol yn cydymffurfio â’r naill na’r llall o’r uchod
yn ystod arolygiad arferol o ddiogelu mewn unrhyw ddarpariaeth reoledig yr
Awdurdod Diogelu Annibynnol1, dylai dynnu sylw’r ysgol at hyn a gofyn iddynt
weithredu ar unwaith.
Dylai arolygwyr gofnodi’r holl dystiolaeth ar ffurflen dystiolaeth a sicrhau bod digon o
fanylion yn cael eu cynnwys ar y FfF Adrodd ar gyfer yr arolygiad hwnnw. Wedyn,
dylai’r arolygydd cofnodol anfon copi o’r FfF Adrodd dros yr e-bost, ynghyd â
gwybodaeth gyd-destunol i gyfeiriad e-bost diogelu Estyn, sef
safeguarding@sharepoint.estyn.gov.uk. Yn dibynnu ar amgylchiadau’r achos a’r
camau a gymerwyd gan yr ysgol, dylai arolygwyr ystyried p’un a fydd y wybodaeth
hon yn effeithio ar eu barnau ar ddiogelu, effeithiolrwydd yr arweinyddiaeth a’r
rheolaeth ac effeithiolrwydd cyffredinol y ddarpariaeth. Efallai yr hoffai arolygwyr
ymgynghori â swyddog arweiniol Estyn ar gyfer diogelu hefyd. Gall ysgolion ac
arolygwyr gael rhagor o wybodaeth am gyfeiriadau yn www.isa-gov.org.uk
O dan ddarpariaethau yn y Mesur Diogelu Rhyddid, nid yw gwirfoddolwyr sy’n cael
eu recriwtio i weithio gyda phlant yn gymwys i gael gwiriadau’r SCT neu’r rhestr o
waharddiadau oni bai eu bod yn gweithio gyda’r plant heb oruchwyliaeth. Mae’r
Adran Addysg yn bwriadu ymgynghori ar y diffiniad a natur yr oruchwyliaeth a
fyddai’n bodloni’r amodau ar gyfer yr eithrio hwn. Bwriad y Llywodraeth yw y dylai
hyn wedyn ddod yn fater i gytuno arno yn lleol, wedi’i lywio gan arweiniad
cyhoeddedig. Dylai arolygwyr drafod gydag ysgolion yr asesiadau risg y maent yn eu
cynnal wrth recriwtio gwirfoddolwyr i weithio gyda phlant a natur y trefniadau
goruchwylio a wnânt os ydynt yn dewis peidio â gofyn am dystysgrifau datgeliad y
SCT. Aelod o staff y diffiniwyd ei fod/bod yn gweithio mewn gweithgarwch rheoledig,
ac sydd felly wedi cael gwiriadau recriwtio priodol, ddylai fod yn goruchwylio.
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