Eich
Llais
yn Eich
Ysgol
Beth y mae Arfer Da mewn
Cyfranogiad Disgyblion yn ei olygu i chi

Cyflwyniad:
“Cael llais, cael dewis!”

Oeddech chi’n gwybod?
Yng Nghymru, mae’n rhaid i
bob ysgol fod â chyngor ysgol.

Fe ddylech chi gael yr hawl i ddweud eich
dweud, ac i gymryd rhan mewn penderfyniadau
sy’n effeithio ar eich bywyd chi. Mae Erthygl 12
o ddogfen bwysig o’r enw Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
(CCUHP) yn dweud hyn.
Mae llawer o’r pethau sy’n digwydd yn eich
ysgol yn effeithio arnoch chi’n uniongyrchol – fel
beth a sut rydych chi’n cael eich addysgu,
amgylchedd yr ysgol a pholisïau’r ysgol, er
enghraifft ar ymddygiad a gwrth-fwlio.
Dylai’r cyfle ichi roi’ch barn fod yn rhan o fywyd
yr ysgol a gall ddigwydd mewn sawl ffordd, gan
gynnwys blychau awgrymiadau, grwpiau ffocws,
holiaduron, cynghorau blwyddyn a chynghorau
ysgol.
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Beth y mae Arfer Da mewn Cyfranogiad
Disgyblion yn ei olygu i chi.

Oeddech chi’n gwybod?
Mae yna wefan o’r enw Llais
Disgyblion Cymru sydd â llond
gwlad o wybodaeth, syniadau,
adnoddau a gweithgareddau yn
ogystal â ffilmiau sy’n dangos
profiadau disgyblion o gael dweud
eu dweud yn eu hysgolion.
http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk
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Beth y
mae’ch cyngor
ysgol yn ei olygu
i chi?

Ydych chi’n
meddwl bod eich barn
chi’n gwneud gwahaniaeth
i beth sy’n digwydd yn
eich ysgol?

Dyma beth ddywedodd rhai pobl
ifanc yn ddiweddar am eu profiadau
o gyfranogiad....
ni’n rhoi ein hawgrymiadau i’n
“ Den
cynrychiolwyr ysgol ac maen nhw’n gwneud
iddyn nhw weithio.
”
meddwl y dylai pawb, yn ogystal â’r
“ Dwi’n
cyngor ysgol, gael dweud eu dweud.
”
ddylen ni gael cyfarfodydd y cyngor y gall
“ Fe
pawb, yn ogystal â’r cyngor ysgol ei hun,
fynd iddyn nhw.
”
“ Nid oes unrhyw beth wedi newid hyd yma.”
oes gennych chi syniad da mae ein
“ Os
hysgol yn gwrando e.e. bar salad amser
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Ydych
chi’n teimlo’u bod
nhw’n gwrando
arnoch chi?

cinio, parc, ac mae hyd yn oed wedi newid
ein cod eco.

”

Nid oes digon o arian i dalu am bethau
“ ychwanegol.
”

3

1Gwybodaeth

Efallai fod cyfranogiad yn
edrych yn wahanol o ysgol i
ysgol, ond mae’n bwysig ei
wneud yn iawn – a dyna pam
mae gennon ni Safonau
Cyfranogiad.

2Eich dewis chi

Maen nhw’n gwneud yn siŵr y
gallwch chi chwarae rhan go
iawn, gallan nhw wneud
gwahaniaeth ac maen nhw’n
golygu’ch bod chi’n cael
gwybod beth sy’n digwydd ar
ôl ichi rhoi’ch barn.

Mwy o wybodaeth:
Gallwch chi ddarllen am y
safonau ar dudalennau 25 a
26 o’r Canllaw Arfer Da.

3Dim gwahaniaethu
4Parch
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1. Mae yna Safonau ar
gael.

5Byddwch chi ar eich ennill hefyd
6Adborth
7Gwella ein ffordd o weithio
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Dylai pawb gael chwarae rhan os ydyn
nhw am wneud hynny, ac mae hynny’n
cynnwys y chi.
Ni all pawb fod ar eu cyngor ysgol, ac
nid pawb sydd eisiau bod, ond dylid rhoi
gwybodaeth i bawb am beth sy’n
digwydd yn eu hysgol er mwyn iddyn
nhw allu rhoi eu barn os ydyn nhw am
wneud hynny.
Gofynnwch i’ch cyngor ysgol a oes
ganddyn nhw gynllun neu bolisi ar sut
gall pawb yn eich ysgol chwarae rhan a
chyfranogi. Os nad oes gan eich ysgol
Bolisi Cyfranogiad Disgyblion, mae’r
Canllaw Arfer Da’n esbonio sut i fynd ati
i ysgrifennu un.

Mae yna ffyrdd o gael
gwybod sut gallwch chi
chwarae rhan fwy:
• cael gwybod lle a phryd mae’ch
cyngor ysgol yn cyfarfod a phwy
sy’n eich cynrychioli arno;
• gofyn i’ch cyngor ysgol, eich
cyngor blwyddyn neu
gynrychiolydd eich dosbarth sut
maen nhw’n sicrhau eich bod chi’n
cael y wybodaeth ddiweddaraf am
beth sy’n digwydd yn eich ysgol a
pha benderfyniadau sy’n cael eu
gwneud.
• gwneud awgrymiadau a’u rhoi i’ch
cynrychiolydd;
• cael gwybod pa broblem neu fater
y maen nhw’n edrych arno a rhoi
eich syniadau arno; ac
• os nad ydych chi’n meddwl bod y
cyfathrebu’n dda, awgrymu i’ch
cynrychiolydd ar y cyngor sut
gallai weithio’n well!
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2. Dylai pawb gael chwarae
rhan.
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Yn eich ysgol, fe fydd yna wahanol
swyddi neu rolau y gallwch chi
chwarae rhan ynddyn nhw.
Efallai fod eich ysgol wedi dewis un
o lywodraethwyr yr ysgol i fod â
chysylltiad â’ch cyngor ysgol ac i
wneud yn siŵr fod gan ddisgyblion
lais a bod y Corff Llywodraethu’n
gwrando ar farn disgyblion. Mae
yna ‘athro cyswllt’ hefyd sy’n
cefnogi’r cyngor ysgol, ac fe ddylai
rhywun o’r Tîm Uwch Reolwyr ei
gefnogi trwy wneud yn siŵr bod
pawb yn cael chwarae rhan mewn
penderfyniadau sy’n effeithio arnyn
nhw.

Mae yna lawer o
hyfforddiant ar gael ar
Wefan Llais Disgyblion, fel:
• sut i roi gwybod i blant a phobl
ifanc am eu hawliau;

• sut i ymgynghori â disgyblion
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3. Pwy allwch chi ofyn iddyn
nhw?

eraill – ac aelodau o staff – a’u
cynnwys;

• sut i gynrychioli barn pobl eraill;
• sut i fod yn dîm da a chymryd
rolau gwahanol fel cadeirydd,
is-gadeirydd neu ysgrifennydd; a

• sut i gynllunio a rhedeg prosiect.

6

Oeddech chi’n gwybod?

Mae llawer o benderfyniadau’n
cael eu gwneud yn eich ysgol
sy’n effeithio arnoch chi ac ar
eich bywyd chi. Os byddwch chi’n
chwarae rhan, fe allwch chi
wneud eich bywyd CHI yn well!

Pan mae Estyn yn arolygu ysgolion maen
nhw hefyd yn edrych ar:

Dyma rai o’r meysydd sy’n
effeithio arnoch chi y gallech chi
chwarae rhan ynddyn nhw:

• gwella beth a sut rydych chi’n
dysgu;

• gwelliannau i’r ysgol...gan
gynnwys edrych ar ysgolion
eraill i weld enghreifftiau o arfer
da;

• y cyfleoedd rydych chi wedi’u cael i
ddweud eich dweud ym mywyd eich ysgol;

• pa mor aml y gofynnir ichi am eich barn;
• a oes gan eich ysgol flychau awgrymiadau
neu grwpiau ffocws er mwyn ichi allu rhoi
barn; a

• sut mae gwybodaeth yn cael ei rhannu, er
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4. Beth yw’r diben?

enghraifft trwy wasanaethau’r ysgol, ar
hysbysfyrddau, ar sgriniau teledu, ar
wefan yr ysgol neu yng nghylchlythyrau’r
ysgol.

• penodi staff;
• codi arian; a
• chlybiau ar ôl ysgol.

Gall eich llais chi wneud
gwahaniaeth go iawn ac
mae’n bwysig, felly dewch i
wybod sut i’w ddefnyddio!
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5. Sut gallai hyn fod o fudd i chi?

• gall eich gwneud yn fwy hyderus;
• gall wella’ch sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori;
• gall roi profiad ichi o siarad cyhoeddus;
• mae’n rhoi profiad ichi o ddadlau a datblygu
dadl; a hyfforddiant mewn sgiliau amrywiol; ac,

• mae llawer o bobl yn mwynhau’r teimlad da
sy’n dod yn sgil helpu eraill!

Oeddech chi’n gwybod?
Mae Llywodraeth Cymru, gydag
Agored Cymru, wedi datblygu
modiwlau ar ‘Gyfranogiad Pobl
Ifanc mewn Penderfyniadau’ y
gellir eu defnyddio fel rhan o’ch
Llwybr Dysgu 14-19 neu’ch
Bagloriaeth Cymru. Os hoffech
chi neu’ch athrawon gael mwy o
wybodaeth, yna ewch i:
www.agored.org.uk
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Rydyn ni wedi edrych ar sut mae chwarae rhan
a rhoi’ch barn yn gallu helpu i wella pob agwedd
ar eich ysgol a fydd, yn ei dro, yn gwella’ch
bywyd chi. Ond mae yna lawer o bethau eraill a
allai fod o fudd ichi:
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Os ydych chi neu’ch athrawon am gael
mwy o wybodaeth, gallwch chi ddarllen y
Canllaw Arfer Da neu ewch i weld beth
sydd ar wefan Llais Disgyblion!
http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk
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Diolch ichi am roi o’ch amser i
ddarllen hwn.

Be’ amdani?
gwnewch y dewis,
mynnwch lais!
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