YSGOL BRYNREFAIL
Polisi ‘Dewch a’ch Dyfais eich Hun’ (BYOD)
Canllawiau ar gyfer Defnydd Derbyniol o Ddyfeisiau Personol TGCh.
Mae'r defnydd o ddyfeisiau TGCh personol yn cynnwys cadw at Bolisi Defnydd Derbyniol yr ysgol y mae'n rhaid i bob
myfyriwr gytuno a chydymffurfio ag o.
Prif ddiben y defnydd o ddyfeisiau personol yn yr ysgol yw defnydd addysgiadol. Dim ond o dderbyn caniatâd gan
athro neu aelod arall o staff y caniateir defnyddio’r ddyfais am resymau personol. Caniateir cysylltu â chyswllt diwifr
ysgol yn unol â'r polisi yn unig. Nid oes unrhyw gyfleusterau diogel a ddarperir gan yr ysgol er mwyn storio dyfeisiau
TGCh personol. Felly, dylai myfyrwyr gadw eu dyfais TGCh personol gyda nhw drwy’r amser. Mae’r defnydd o
ddyfeisiau TGCh personol yn ystod y diwrnod ysgol yn ôl disgresiwn yr athrawon a'r staff. Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio
dyfeisiau fel y cyfarwyddir gan eu hathro. Ni ddylai'r defnydd o ddyfais TGCh personol dynnu sylw neu amharu ar
athrawon neu ddisgyblion, na tharfu ar ardaloedd dosbarth neu ardaloedd astudio preifat mewn unrhyw ffordd. Nid
chaniateir chwarae gemau neu weithgareddau sydd ddim yn gysylltiedig â gwaith ysgol. Dim ond pan o dan o dan
oruchwyliaeth mewn ystafell neu ystafell ddosbarth y caniateir i fyfyrwyr ddefnyddio dyfais TGCh personol. Ni ddylai
myfyrwyr wneud unrhyw ymgais i drechu diogelwch rhwydwaith yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys sefydlu procsiaid a
lawrlwytho rhaglenni i osgoi diogelwch. Ni does gan fyfyrwyr yr hawl i ddosbarthu lluniau, fideo neu unrhyw
ddeunydd arall sy'n ymwneud â myfyrwyr neu staff heb eu caniatâd. (Gall dosbarthiad fod mor fach â anfon e-bost /
anfon negeseuon testun at un person arall neu mor fawr â phostio delwedd neu fideo ar-lein).
Rhaid i fyfyrwyr wirio eu dyfais TGCh personol yn ddyddiol i sicrhau bod y ddyfais yn rhydd rhag deunydd anaddas ac
yn rhydd o firysau cyn dod ar ddyfais i mewn i'r ysgol . Rhaid i fyfyrwyr wirio eu dyfais TGCh personol bob dydd gan
ystyried materion Iechyd a Diogelwch er mwyn sicrhau ei fod yn rhydd o unrhyw fath o ddiffygion. Dylid rhoi sylw
arbennig i'r lid pŵer, (lid heb dreulio; plwg wedi ei osod yn gywir ac yn cynnwys ffiws cywir), y bysellfwrdd (holl
allweddi yn bresennol , dim metel noeth yn weladwy), y sgrin (yn rhydd o gryndod a difrod) a'r ddyfais batri (gallu
cynnal gwefr). Ni ddylid dod ag unrhyw ddyfais TGCh personol sydd â diffygion Iechyd a Diogelwch i'r ysgol.
Canlyniadau o Gamddefnydd / Aflonyddwch
Yn ogystal â delio â chamddefnydd / aflonyddwch o’r hyn a amlinellir yn y Polisi Defnydd Derbyniol o’r Rhyngrwyd a
Pholisi Ymddygiad Ysgol Brynrefail, gellir gweithredu un neu ragor o’r sancsiynau isod;



Atal dyfais TGCh bersonol a'i chadw yn y swyddfa nes bydd rhiant / gwarcheidwad yn ei bigo i fyny.
Y fraint o ddefnyddio dyfeisiau TGCh personol yn yr ysgol yn cael ei ddileu.

Bydd camddefnydd difrifol o ddyfeisiau sy'n gallu cysylltu i’r rhyngrwyd yn cael ei ystyried yn drosedd ddifrifol ac yn
groes i bolisi Dewch a’ch Dyfais eich hun (BYOD), polisi Defnydd Derbyniol o’r Rhyngrwyd a pholisi ymddygiad Ysgol
Brynrefail a bydd yn cael ei drin yn unol â'r polisïau hyn.
Datganiad Cyfrifoldeb yr Ysgol
Mae myfyrwyr yn dod â'u dyfeisiau TGCh personol i'w ddefnyddio yn Ysgol Brynrefail ar risg eu hunain . Disgwylir i
fyfyrwyr ymddwyn yn gyfrifol o ran eu dyfais eu hunain , gan ei gadw yn gyfoes gan ei ddiweddaru gyda
meddalwedd gwrth firysau a bod diweddariadau system weithredu yn gyfoes fel bod y ddyfais mor ddiogel ag sydd
yn bosib. Mae'n ddyletswydd arnynt i fod yn gyfrifol am gynnal a diogelu dyfeisiadau ei hunain.
Nid yw Ysgol Brynrefail mewn unrhyw ffordd yn gyfrifol am:
 Dyfeisiau personol sy'n cael eu torri yn yr ysgol neu yn ystod gweithgareddau a noddir gan yr ysgol.
 Dyfeisiau personol sy'n cael eu colli neu eu dwyn yn yr ysgol neu yn ystod gweithgareddau a noddir gan yr
ysgol.
 Cynnal a chadw neu gynnal unrhyw ddyfais (ei gadw wedi’i gwefru, gosod diweddariadau neu uwchraddio,
trwsio unrhyw faterion feddalwedd neu galedwedd).
 Dylai rhieni sicrhau bod ganddynt yswiriant digonol ar waith i dalu am gost atgyweirio / amnewid o ddyfais
TGCh personol mewn achos o golled / difrod i'r ddyfais.
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Ymwadiad
Nid yw Ysgol Brynrefail yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb mewn perthynas ag unrhyw golled / ddifrod i ddyfeisiau TGCh
personol tra yn yr ysgol neu yn ystod gweithgareddau a noddir gan yr ysgol . Mae'r penderfyniad i ddod â dyfais
TGCh personol i'r ysgol yn aros gyda'r myfyriwr a'i rhiant (rhieni) / gwarcheidwad (gwarcheidwaid), fel y mae'r
atebolrwydd am unrhyw golled / niwed a all ddeillio o ganlyniad i ddefnyddio dyfais TGCh personol yn yr ysgol.
Mae'n amod o gytuno i alluogi myfyrwyr i ddod â dyfeisiau TGCh personol i mewn i'r ysgol, bod y rhiant /
gwarcheidwad yn cydlofnodi’r slip caniatâd yma ac yn derbyn yr ymwadiad hwn.

Lluniwyd y polisi hwn mewn cytundeb ac ymgynghoriad llawn gyda’r staff dysgu a’u hundebau gan warchod
cydbwysedd bywyd a gwaith athrawon. Roedd hyn yn cynnwys asesiad yn erbyn Rhestr Wirio Effaith Llwyth
gwaith.
Llofnodwyd gan Gadeirydd y Llywodraethwyr ar ran y Corff Llywodraethu:

(Mr Dafydd M Roberts)

Dyddiad cymeradwyo:

Dyddiad adolygu:

23/04/2015

(gan y corff llywodraethu llawn)

Gorffennaf 2018
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Cytundeb Defnyddiwr ‘Dewch a’ch Dyfais eich Hun’ (BYOD)
Datganiad Myfyrwyr
Hoffwn ddefnyddio fy nyfais TGCh personol yn yr ysgol. Rwyf yn cadarnhau fod y ddyfais ar y rhestr gymeradwy o
ddyfeisiau.


Dyfeisiau a Gymeradwyir (rhowch gylch)

Gliniadur

Llechen

Cyfrifiadur

Ffon Symudol

Rwyf wedi darllen a deall y Polisi ‘Dewch a’ch Dyfais eich Hun’ ( BYOD ) ac rwyf yn cytuno i gydymffurfio a’r
canllawiau, rheolau a rheoliadau a gynhwysir yn y polisi BYOD, Polisi Defnydd Derbyniol o’r Rhyngrwyd a'r Polisi
Ymddygiad.
Yr wyf yn deall bod y defnydd o ddyfais TGCh personol yn yr ysgol yn fraint a ddim yn hawl ac yn cytuno i
ddefnyddio'r ddyfais ar gyfer dysgu yn unig .
Cytunaf i gysylltu â'r rhwydwaith diwifr ysgol ac i'w ddefnyddio mewn ffordd gyfrifol ac o fewn y rheoliadau a nodir
yn y polisi defnydd derbyniol .
Yr wyf yn deall fy mod yn gyfrifol am ofal cywir, diogelwch a diogelu fy nyfais TGCh personol pan yn yr ysgol.
Printio Enw:

_____________________________________________________

Dosbarth:

_____________________________________________________

Llofnod:

_____________________________________________________

Dyddiad:

_____________________________________________________

Cymeradwyed Rhiant / Gwarcheidwad
Ymwadiad - darllenwch yn ofalus
Nid yw Ysgol Brynrefail yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb mewn perthynas ag unrhyw golled / ddifrod i ddyfeisiau TGCh
personol tra yn yr ysgol neu yn ystod gweithgareddau a noddir gan yr ysgol . Mae'r penderfyniad i ddod â dyfais
TGCh personol i'r ysgol yn aros gyda'r myfyriwr a'i rhiant (rhieni) / gwarcheidwad (gwarcheidwaid) , fel y mae'r
atebolrwydd am unrhyw golled / niwed a all ddeillio o ganlyniad i ddefnyddio dyfais TGCh personol yn yr ysgol.
Mae'n amod o gytuno i alluogi myfyrwyr i ddod â dyfeisiau TGCh personol i mewn i'r ysgol, bod y rhiant /
gwarcheidwad yn cydlofnodi slip caniatâd yma ac yn derbyn yr ymwadiad hwn.
Rwyf wedi darllen y Polisi ‘Dewch a’ch Dyfais eich Hun’ (BYOD) ac yn rhoi cymeradwyaeth i fy mab / merch i
ddefnyddio dyfais TGCh personol yn yr ysgol. Yr wyf yn deall bod fy mab / merch yn gyfrifol am y gofal cywir ,
diogelwch a diogelu’r ddyfais . Deallaf nad yw’r ysgol yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas ag unrhyw
ddyfais TGCh personol a ddefnyddir yn yr ysgol gan fyfyriwr. Rwy'n deall ac yn derbyn y gosodiad uchod.
Llofnod:

________________________________________ (Rhiant/Gwarcheidwad)

Dyddiad:

________________
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