
YSGOL UWCHRADD TYWYN 
  

POLISI GWRTH HILIAETH 
  
Datganiad o Genhadaeth 
Mae pob aelod o Ysgol Uwchradd Tywyn yn datgan ei ymrwymiad i ddilyn polisi 
sicrwydd cydraddoldeb i bob aelod o gymuned yr ysgol, beth bynnag fo’n 
cenedligrwydd neu draddodiad diwylliannol. 
  
I hyrwyddo hyn, rhaid yn gyntaf adnabod rhai o’r ffactorau sydd yn dylanwadu ar, ac 
yn creu hiliaeth.  Wrth wneud hyn, rydym yn medru cyfarwyddo ein hymdrechion 
tuag at y ffactorau hynny sydd oddi fewn i’n rheolaeth, tra yn diogelu yr hawl i 
ddylanwadu, ym mha ffordd bosibl y ffactorau hynny sydd dan reolaeth eraill. 
  
Golyga hyn y bydd yr ysgol, ym mhob achlysur, yn dangos oddifewn i’r gymdeithas, 
ei bod yn gwrthwynebu hiliaeth, ac yn hybu agwedd bositif tuag at gymdeithas o 
wahanol ddiwylliant. 
  
Ffactorau sydd yn dylanwadu ar, ac yn creu hiliaeth 
  
 Ethos, Awyrgylch ac Adnoddau 
 Dylai yr ethos a’r awyrgylch ddangos y parch, sydd yn un o hawliau pob person 

sydd yn dod it mewn i ysgol.  Mae hyn yn cynnwys gofalu fod pob arddangosfa 
neu gyfarfod yn amlddiwyllianol, heb atgyfnerthu y stereoteipiau sydd yn bodoli 
eisoes; fod yr amgylchedd yn glir o graffiti hiliaeth, fod yr adnoddau ar gael i 
bawb, fod llythyrau i rieni yn osgoi y jargon fydd yn achosi dryswch ac yn 
gelyniaethu. 

  
 Staffio 
 Dylai y staff adlewyrchu y gwahaniaethau diwylliannol yn y gymdeithas, ac 

ymrwymo i feithrin agwedd gwrthhiliaeth, ar addysg. 
  
 Adnabod ymddygiad hiliol: y myfyrwyr yn tramgwyddo 
 Sylwadau hiliol, galw enwau, graffiti, ymosdiadau corfforol, gwisgo 

bathodynnau hiliol. 
  
 Adnabod ymddygiad hiliol: yr athrawon yn tramgwyddo 
 Camynganu enwau, dieithrio unigolyn neu grŵp, peidio herio 

cydweithwyr/myfyrwyr ynglyn â digwyddiadau hiliol/ymddygiad; 
symboleiddiaeth/stereoteipio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Nid yw’r rhestr yma yn gyflaw 
  
 
Sancsiynau 

Difenwi Ysgafn 

Trosedd gyntaf                                       Rhybudd ffurfiol gan y Tiwtor Blwyddyn 

Ail drosedd                                             Rhybudd ffurfiol gan y Pennaeth          

Trydydd trosedd                                     Gwahardd am ddiwrnod 

Difenwi difrifol 

Gwahardd am ddiwrnod, gyda ymddiheuriad ffurfiol I’r person arall 

Difenwi difrifol parhaus 

Gwahardd am 3-5 diwrnod...yna llywodraethwyr 

Trais 

Trosedd ysgafn                                       Gwahardd am ddiwrnod 

Trosedd ddifrifol                                      Gwahardd am 5-15 diwrnod 

Trosedd ddifrifol iawn                              Gwahardd parhaol gan y Llywodraethwyr 

 
 
 
  


