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Rhagarweiniad – Pam Defnyddio Dyfais Bersonol? 
Mae’r ysgol yn cydnabod pwysigrwydd technoleg a’r manteision addysgol a geir i ddisgyblion drwy ei 

defnyddio. Gall defnyddio dyfeisiau electronig cludadwy yn y dosbarth ychwanegu gwerth addysgol pan fo dyfeisiau o’r 

fath yn cyflwyno cynnwys ac yn ehangu, gwella neu atgyfnerthu proses ddysgu’r myfyriwr. Bwriad y Polisi hwn yw 

hwyluso a chefnogi’r defnydd o ddyfeisiau TGCh personol yn yr ysgol er hyrwyddo dysgu disgyblion unigol. 

 

Caiff gweithgareddau DDP eu caniatáu gan ddisgyblion mewn dosbarthiadau (dan gyfarwyddyd yr athrawon dosbarth) 

ac yn ystod cyfnodau astudio preifat. Rhaid defnyddio pob dyfais electronig bersonol yn gyfrifol ac yn gyfreithiol, ac yn 

unol â chanllawiau defnydd priodol. Mae disgyblion sy’n defnyddio’u dyfeisiau eu hunain yn atebol i Bolisi Defnydd 

Derbyniol yr ysgol a’i ganllawiau, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, god ymddygiad y disgyblion. Gall peidio â chadw at 

y canllawiau hyn arwain at golli’r fraint o gael defnyddio dyfeisiau electronig personol yn yr ysgol, a/neu gamau 

disgyblu, fel bo’n briodol. 

Beth yw Dyfais Electronig Bersonol? 
Mae dyfeisiau electronig personol yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i’r canlynol: i-Pad, e-ddarllenyddion, llechi Android 

neu llechen PC arall, gliniaduron a rhwydlyfrau. Dylai pob dyfais o’r fath a ganiateir o dan gynllun DDP yr ysgol allu 

cysylltu â rhwydwaith diwifr. Ar hyn o bryd, ni ystyrir fod ffonau symudol (ffonau clyfar, Blackberry, iPhone, Android na 

ffôn arall â gallu tebyg) na dyfeisiau/consolau chwarae gemau yn briodol. Os nad yw myfyriwr yn siŵr a yw eu dyfais 

hwy’n dderbyniol ai peidio, dylent ofyn i’w hathro neu aelod o staff gweinyddol yr ysgol cyn cofrestru’r ddyfais. 

Egwyddorion Sylfaenol y Polisi DDP: 

Mae’r ysgol yn gosod yr amodau a’r disgwyliadau canlynol ar fyfyrwyr sy’n defnyddio eu dyfeisiau personol eu hunain. 

Bydd pob un o’r disgwyliadau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr pan fyddant ar neu o amgylch campws yr ysgol: 

1. Dim ond y disgyblion hynny sydd wedi cofrestu eu dyfeisiau electronig personol ar gyfer y cynllun DDP fydd yn 

cael mynediad i’r rhwydwaith DDP, a hynny er dibenion addysgol yn unig. 

2. Bydd y ddarpariaeth DDP ar gael i fyfyrwyr ym Mlynyddoedd  12 / 13 i gychwyn.  

3. Y disgyblion sy’n gyfrifol am eu dyfeisiau personol, a hwy fydd yn ysgwyddo’r baich o wirio ag aelodau’r staff 

addysgu neu weinyddol cyn defnyddio’u dyfais electronig bersonol. Caiff offer DDP ei ddefnyddio mewn gwersi 

fel y gwêl yr athro dosbarth yn ddoeth. 

4. Pan fo disgyblion yn defnyddio’u dyfeisiau personol, dim ond â rhwydwaith DDP yr ysgol y cânt gysylltu, ac nid 

ag unrhyw rwydweithiau/mannau cyswllt diwifr preifat. Ni chaiff disgyblion ddefnyddio eu gwasanaeth 3G na 

4G eu hunain tra byddant yn yr ysgol. 

5. Dim ond mewn dosbarthiadau, mannau astudio, y llyfrgell y dylai disgyblion ddefnyddio’u dyfeisiau personol 

eu hunain,  a hynny ar ôl cael y caniatâd priodol gan eu athro/awes dosbarth. 

6. Bydd disgyblion yn cadw at bob un o systemau hidlo yr ysgol ac ni fyddant yn ceisio osgoi cyfyngiadau. 

7. Ni chaiff disgyblion gysylltu eu dyfeisiau â’r rhwydwaith ardal leol drwy gebl ethernet. 

8. Ni chaiff disgyblion ffonio, anfon neges destun, e-bost na chyfathrebu’n electronig ag eraill o’u dyfais, gan 

gynnwys disgyblion eraill, rhieni, gwarcheidwaid, ffrindiau na theulu, yn ystod y diwrnod ysgol. 



 
9. Ni fydd disgyblion yn defnyddio unrhyw ddyfais fel arf ar gyfer seibr-fwlio. 

10. Gwaherddir disgyblion rhag cymryd lluniau na recordiadau digidol o’r staff na’r disgyblion eraill 

heb gael eu caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. Gall dosbarthu unrhyw gyfryngau o’r fath arwain 

at eu gwahardd dros dro, dod â chyhuddiad troseddol yn eu herbyn a’u diarddel. 

11. Dylai disgyblion ddefnyddio clustffonau wrth wrando ar ffeiliau sain ar eu dyfais. Dylid cadw’r lefel sain yn isel 

fel nad yw’n amharu ar eraill. Mewn dosbarth, dim ond gyda chaniatâd pendant yr athro y caiff disgyblion 

wrando ar ffeiliau sain. 

12. Yn yr un modd â gydag eitemau personol eraill, nid yw’r ysgol yn atebol am unrhyw golled, difrod, 

camddefnydd na lladrad mewn perthynas â dyfeisiau personol a ddaw disgyblion i’r ysgol. 

13. Ni ddylai disgyblion byth rannu eu henw defnyddiwr na’u cyfrineiriau â disgyblion eraill nag aelodau staff. 

14. Ni ddylid dod ag unrhyw ddyfais electronig bersonol i’r ysgol os oes iddo ddiffygion Iechyd a Diogelwch amlwg.  

Dibenion Addysgol: 

Bydd disgyblion yn defnyddio eu dyfeisiau electronig personol yn yr ysgol er dibenion addysgol yn unig. Gall hyn fod yn 

weithgaredd yn y dosbarth, dan arweiniad yr athro dosbarth, megis ymchwilio i bwnc, defnyddio cyfrifiannell i ddatrys 

problemau mathemategol, creu mapiau, cymryd nodiadau, calendr/trefniadur, creu dogfennau neu gysylltu â’r 

rhyngrwyd i ddefnyddio Moodle, HWB+, cyfrifon e-bost, ffolderi ONE drive, Office 365 neu WebDAV. Gallai 

gweithgareddau eraill gynnwys cyfnodau astudio personol, ymchwil grŵp neu gwblhau aseiniadau/cyrsiau ar-lein. 

Gweithrediad a mynediad:  

Unwaith y bydd disgybl wedi cofrestru a chael caniatad i ddefnyddio ei dyfais bersonol ar y rhwydwaith DDP, bydd yn 

derbyn cerdyn defnyddiwr DDP ac hefyd yn cael ei gynnwys mewn Grwp Defnyddwyr DDP ar rwydwaith yr ysgol. (Rhaid 

bod yn aelod o’r Grwp yma cyn cael mynediad i’r rhwydwaith DDP.) Bydd disgyblion yn cysylltu eu dyfeisiau i’r 

rhwydwaith DDP di-wifr (yr SSID fydd uwchradd-personol). Byddant yn cael sgrin mewn-gofnodi, yn eu gwahodd i 

fewnbynnu eu henw defnyddiwr a chyfrinair ysgol arferol, a hefyd derbyn yr amodau o ddefnyddio’r rhwydwaith DDP.  

 

Ar ôl mewngofnodi’n llwyddiannus, caiff y disgybl sgrin y wefan DDP, gyda chysylltiadau i’r rhaglenni / gwefanau / 

adnoddau canlynol : 



 

 

Gan amlaf, bydd mynediad yn cael ei gyfyngu i’r canlynol: 

 Pori’r we (wedi’i hidlo gan Smoothwall) 

 Moodle 

 HWB+ / ONE Drive / Office 365 

 Cyfrif webmail yr ysgol 

 Web-DAV (mynediad i ffolderi gwaith personol ar weinyddwr yr ysgol) 

 Porwyr y we cydnabyddedig 

 Unrhyw adnodd arall a ganiateir ar gyfer defnyddwyr DDP yr ysgol 

Caiff mynediad i’r rhyngrwyd drwy rwydwaith diwifr DDP ei reoli, ei fonitro a’i hidlo gan hidlydd cynnwys yr ysgol, gan 

ddefnyddio’r un categorïau a chyfyngiadau â’r rheiny sy’n bodoli ar gyfer disgyblion a disgyblion sy’n defnyddio 

dyfeisiau’r ysgol. Ni fydd gan rwydwaith diwifr DDP fynediad i adnoddau ar rwydwaith yr ysgol, megis argraffu lleol, 

rhannu ffeiliau, meddalwedd addysgol sydd wedi’i osod  ar ddyfeisiau’r ysgol ayyb 

Bydd system DDP yr ysgol ar gael bob diwrnod ysgol rhwng 8.00am a 4.30. 

Pan ddefnyddir dyfeisiau electronig i wella’r dysgu yn y dosbarth, caiff disgyblion sydd heb ddyfais bersonol ddefnyddio 

dyfais ddigidol briodol o eiddo’r ysgol i sicrhau nad ydynt o dan unrhyw anfantais.. 

Defnydd a chyfathrebu amhriodol: 

Ni fydd disgyblion yn defnyddio’u dyfais i gyfathrebu’n amhriodol nac i ddefnyddio safleoedd rhwydweithio 

cymdeithasol. Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i’r canlynol: iaith a/neu ddelweddau sy’n 

bwlio, yn bygwth, yn anweddus, yn rhegi neu’n ddi-chwaeth a allai achosi niwed i unigolyn neu’r ysgol. Ni chaiff 

disgyblion ddefnyddio’u dyfeisiau i ymosod yn bersonol ar fyfyrwyr eraill nac aelodau staff. Ni chaiff disgyblion 

aflonyddu ar na stelcio disgyblion eraill nac aelodau staff. Os gorchmynnir myfyriwr i roi’r gorau i gyfathrebu’n 

electronig, rhaid iddo wneud hynny ar unwaith. Ni ddylai disgyblion rannu na dangos deunydd amhriodol sydd wedi’i 

storio ar yriant caled y ddyfais, chwilio am ddyfeisiau eraill ar y rhwydwaith na cheisio osgoi gosodiadau a nodweddion 

diogelwch. 



 

Diogelwch – ar y we ac i’r ddyfais ei hun: 
Mae’r rhwydwaith DDP yn rhwydwaith bwrpasol sydd wedi’i ddylunio i alluogi offer personol i 

ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiwifr o’r ysgol. Caiff cynnwys ei hidlo a’i fonitro ar y rhwydwaith hwn (yn yr un modd â 

rhwydweithiau eraill yn yr ysgol). Fodd bynnag, gall deunydd amhriodol basio heibio’r hidlwyr ambell waith, a gallai 

disgyblion ei weld. Rhaid i fyfyrwyr roi gwybod i’w hathro neu un o’r staff gweinyddol am ddigwyddiad o’r fath ar 

unwaith. Bydd disgyblion yn cael eu dal yn gyfrifol am unrhyw ymgais fwriadol i osgoi hidlwyr cynnwys a nodweddion 

diogelwch yr ysgol. 

 

Nid oes gan yr ysgol gyfleusterau diogel i storio dyfeisiau TGCh personol, felly dylai disgyblion gadw eu dyfais TGCh 

bersonol gyda nhw bob amser. Nid yw’r ysgol yn gyfrifol am golled neu ladrad dyfais nac am unrhyw ddifrod a wneir i’r 

ddyfais tra bydd yn yr ysgol. Dylid rhoi gwybod i Mr I Edwards/Swyddfa’r Ysgol/Mr D Jones/Mr G Tudur ar unwaith am 

unrhyw golled, lladrad neu ddifrod, heb fod yr ysgol yn derbyn unrhyw atebolrwydd. 

Mae’r ysgol yn awgrymu’n gryf y dylid personoli peiriannau a chasys cario i osgoi colled. 

Mae’r ysgol yn cadw’r hawl i archwilio dyfais electronig bersonol myfyriwr os oes rheswm i gredu bod y myfyriwr 

hwnnw wedi torri polisïau, rheoliadau neu reolau’r ysgol neu wedi camymddwyn fel arall mewn unrhyw ffordd wrth 

ddefnyddio’u dyfais electronig bersonol. Caiff unrhyw archwiliad ei gynnal yn unol â pholisïau eraill yr ysgol. Caiff 

mynediad i’r we ei fonitro gan hidlwr cynnwys yr ysgol, a defnyddir data o’r fath fel tystiolaeth i benderfynu ar y camau 

priodol i’w cymryd. 

Canlyniadau Torri’r Rheolau: 

Braint yw  caniatau i ddisgyblion ddod â’u dyfais eu hun i’r ysgol, ac nid hawl. Bydd disgyblion nad ydynt yn dilyn 

disgwyliadau o ran defnyddio dyfeisiau personol yn wynebu camau disgyblu, a gallent golli’r fraint o gael defnyddio 

dyfais bersonol yn yr ysgol am gyfnod o amser. Darllenwch y rhestr isod i weld pa gamau disgyblu fydd yn cael eu 

gweithredu os bydd myfyriwr yn torri’r polisi DDP. 

 Trosedd cyntaf: Cymryd y ddyfais oddi ar y myfyriwr a ffonio’r rhiant 

 Ail drosedd: Cymryd y ddyfais oddi ar y myfyriwr, cadw’r myfyriwr i mewn ar ôl yr ysgol a ffonio’r rhiant 

 Trydydd trosedd: Cymryd y ddyfais oddi ar y myfyriwr, colli breintiau DDP am gyfnod o amser a ffonio’r rhiant 

 Pedwerydd trosedd: gwaharddiad o’r ysgol am 1-3 diwrnod ynghyd â rhoi diwedd ar freintiau DDP y myfyriwr 

Mae’r ysgol yn cadw’r hawl i osod cosb uwch ar unrhyw adeg yn dibynnu ar natur y torri rheolau. 

 

Cysylltiadau â’r rhwydwaith / Problemau technegol: 

Dylai disgyblion sy’n methu cysylltu â’r rhwydwaith diwifr, neu sy’n cael trafferthion technegol gyda’u dyfais, ddatrys 

materion o’r fath y tu allan i’r dosbarth. Nid dyfeisiau’r ysgol mo’r rhain, ac ni fydd yr ysgol yn dyrannu adnoddau 



 
diderfyn i drechu materion cysylltu/dilysu. Bydd technegydd yr ysgol ar gael i helpu disgyblion ddatrys 

unrhyw faterion technegol allai godi, ond dylid gwneud hyn y tu allan i sesiynau addysgu. 

Y disgyblion sy’n gyfrifol am wasanaethu eu dyfeisiau electronig personol. Dylent hefyd sicrhau bod diogelwch addas 

rhag firysau a maleiswedd ar eu dyfeisiau, a’u bod wedi derbyn y diweddariadau system weithredu diweddaraf gan y 

gweithgynhyrchwyr. Bydd unrhyw ddyfeisiau y canfyddir eu bod yn cynhyrchu traffig rhwydwaith annormal, neu yr 

amheuir eu bod yn cario firws neu faleiswedd, yn cael eu neilltuo ar unwaith a’u tynnu oddi ar y rhestr o ddyfeisiau  

sydd wedi’u cymeradwyo ar gyfer DDP. 

Ni fydd yr ysgol yn gwasanaethu, trwsio na chynnal a chadw unrhyw dechnoleg nad yw’n eiddo i’r ysgol y mae 

disgyblion yn dod gyda hwy ac yn ei defnyddio yn yr ysgol. 

Gwefru: 

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod ei ddyfais wedi’i wefru’n llawn cyn dod â hi i’r ysgol. Nid oes gan yr ysgol unrhyw 

ddyletswydd i ddarparu cyfleusterau gwefru i ddyfeisiau DDP, er y gall rhai athrawon ganiatáu i fyfyrwyr wefru eu 

dyfeisiau yn eu dosbarth pan nad ydynt yn cael eu defnyddio, fel y gwelant yn ddoeth.  

Argraffu: 

Ni fydd posib cael gafael ar adnoddau lleol ar rwydwaith yr ysgol (e.e. argraffwyr, sganwyr ac ati) drwy’r system ddiwifr 

DDP. Gall disgyblion gopio/uwchlwytho unrhyw waith/dogfennau sydd angen eu hargraffu i’w ffolderi rhwydwaith, ac 

yna argraffu’r gwaith/dogfennau oddiar offer sy’n berchen yr ysgol. 

 

  



 

DDP –  CYTUNDEB DISGYBLION 

Diben y Cynllun DPP: 

Y dyddiau yma, mae bywydau disgyblion yn llawn technoleg sy’n eu galluogi i gael gafael ar wybodaeth ac adnoddau 

24/7/365. Y tu allan i’r ysgol, mae rhyddid i’r disgyblion ddilyn eu diddordebau yn eu ffyrdd eu hunain ac yn eu hamser 

eu hunain, ac mae technoleg yn chwarae rhan hanfodol yn hynny o beth. Mae’r cyfleoedd i ddysgu yn ddiderfyn, heb 

ffiniau ac ar gael yn ddiymdroi. Mewn ymdrech i alluogi’r disgyblion i gymryd yr awenau o ran eu dysgu eu hunain, bydd 

yr ysgol yn caniatáu iddynt ddefnyddio eu dyfeisiau technolegol personol yn ystod gwersi yn y dosbarth ac ar adegau 

eraill. Rhaid i fyfyrwyr sy’n dymuno cymryd rhan dderbyn y cyfrifoldebau a nodir yn y Polisi DDP, yn ogystal â’r 

canllawiau canlynol. 

Mathau o Ddyfeisiau: 

Er dibenion y rhaglen hon, golyga’r gair “dyfais” ddarn o offer electronig cludadwy all weithredu’n ddiwifr sy’n eiddo 

personol i’r myfyriwr. Mae’r rhain yn cynnwys gliniaduron, rhwydlyfrau a llechi. Ar hyn o bryd, ni ystyrir bod ffonau 

symudol (ffonau clyfar, Blackberry, iPhone, Android na ffôn arall â gallu tebyg) yn briodol. 

Canllawiau: 
1. Rhaid i bob myfyriwr sy’n dymuno defnyddio eu dyfais electronig bersonol eu hunain o fewn ffiniau’r ysgol 

ddarllen y polisi DDP a llofnodi’r cytundeb hwn. Caiff y ceisiadau a gyflwynir eu cymeradwyo/gwrthod a’u 

stampio â’r dyddiad. Os y caniateir y cais, caiff y disgybl gerdyn ‘caniatad DDP.’ 

2. Y myfyriwr sydd yn gyfan gwbl gyfrifol am ei ddyfais ei hun a bydd yn ei gadw gydag ef bob amser neu’n ei gloi 

mewn cwpwrdd neu locer. Er bod yr ysgol yn darparu loceri sy’n cloi, nid yw’n gyfrifol am ddiogelwch y ddyfais. 

3. Y myfyriwr sy’n gyfrifol am ofalu’n briodol am ei ddyfais bersonol, gan gynnwys unrhyw gostau trwsio, 

adnewyddu neu unrhyw addasiadau y mae angen eu gwneud i ddefnyddio’r ddyfais yn yr ysgol. 

4. Mae’r ysgol yn cadw’r hawl i archwilio dyfais bersonol y myfyriwr os oes rheswm i gredu bod y myfyriwr wedi 

torri polisïau’r ysgol, y Polisi DDP, gweithdrefnau gweinyddol, rheolau’r ysgol neu wedi camymddwyn fel arall 

mewn unrhyw ffordd wrth ddefnyddio eu dyfais bersonol. 

5. Gall torri unrhyw un o bolisïau, gweithdrefnau gweinyddol neu reolau’r ysgol mewn perthynas â dyfais bersonol 

myfyriwr arwain at golli defnydd o’r ddyfais yn yr ysgol a/neu gamau disgyblu. 

6. Bydd y myfyriwr yn cydymffurfio â chais yr athro i gau’r cyfrifiadur i lawr neu gau’r sgrin neu roi’r ddyfais i gadw.  

7. Bydd y myfyriwr wedi gwefru’r ddyfais cyn dod â hi i’r ysgol a bydd yn gallu rhedeg oddi ar ei batri ei hun tra 

bydd yn yr ysgol. 

8. Ni chaiff y myfyriwr ddefnyddio’r ddyfais i recordio, trosglwyddo na phostio lluniau na fideos o berson neu bobl 

ar gampws yr ysgol oni chânt eu cyfarwyddo i wneud hynny dan oruchwyliaeth gan athro/aelod staff. Ni chaiff 

ychwaith drosglwyddo na phostio unrhyw ddelweddau na fideos a recordiwyd yn yr ysgol ar unrhyw adeg heb 

ganiatâd pendant athro/aelod staff. 

9. Dim ond i  gael gafael ar ffeiliau, rhaglenni a/neu gymwysiadau perthnasol y dylai’r myfyriwr ddefnyddio’i 

ddyfais, a hynny drwy’r rhwydwaith DDP. 

10. Bydd y myfyriwr yn defnyddio’r rhwydwaith diwifr DDP sydd wedi’i bennu. Ni chaniateir defnyddio cysylltiadau 

diwifr 3G na 4G yn yr ysgol. 

11. Ni ddylai’r myfyriwr geisio osgoi systemau diogelwch a hidlo cynnwys yr ysgol wrth ddefnyddio’r rhwydwaith 

DDP. 



 

Cwestiynau Cyffredin 
 
Pa ddyfeisiau TGCh personol gaiff myfyriwr eu defnyddio yn yr ysgol?  

Gliniadur neu lechen, e.e. i-pad, llechen Windows neu lechen Android. Ni chaniateir ffonau symudol. Ni 

chaniateir unrhyw ddyfais arall. 

Sut ydw i’n mynd ati i gael caniatâd i ddefnyddio dyfais TGCh bersonol yn yr ysgol?  

Llofnodwch y cytundeb DDP a’i ddychwelyd i Mr I Edwards. Fe gewch chi gerdyn caniatâd DDP sy’n gadael i 

chi ddefnyddio dyfais TGCh bersonol yn yr ysgol. Rhaid dangos y cerdyn hwn ar gais unrhyw athro neu 

oruchwyliwr astudio. 

Alla’ i drosglwyddo gwaith o gyfrifiaduron yr ysgol i fy nyfais TGCh bersonol?  

Gall disgyblion gael gafael ar ffeiliau a gedwir ar rwydwaith yr ysgol o’u gliniaduron dros y rhwydwaith DDP, 

gan ddileu’r angen i gopïo ffeiliau ar ddisgiau USB ac ati. Bydd posib defnyddio’r rhain gartref yn ogystal ag 

yn yr ysgol. 

All disgyblion gysylltu eu dyfeisiau i Rwydwaith yr Ysgol?  

Ar hyn o bryd, dim ond drwy ddefnyddio rhwydwaith diwifr DDP yr ysgol y gall disgyblion ddefnyddio 

rhwydwaith yr ysgol. Er dibenion diogelwch, dim ond pori’r we a webmail a ganiateir ar y rhwydwaith DDP. 

Fodd bynnag, bydd hyn yn galluogi disgyblion i ddefnyddio ffolderi Moodle, HWB+ a WebDAV. 

Alla’ i gysylltu fy nyfais TGCh bersonol â rhwydwaith diwifr yr ysgol?   

Fel y nodir uchod, bydd posib i fyfyrwyr gysylltu â system ddiwifr DDP yr ysgol. Caiff y system hon ei hidlo a’i 

monitro, a bydd yn caniatáu i chi fynd at eich ffeiliau personol drwy borthol gwefan (WebDAV). 

Alla’ i gael mynediad i rwydwaith diwifr neu wasanaeth rhwydweithio arall yn yr ysgol?  

Ni chaiff disgyblion gysylltu ag unrhyw wasanaeth rhwydweithio na diwifr yn yr ysgol, gan na all yr ysgol 

ganiatáu mynediad i wasanaethau heb eu hidlo am resymau diogelwch. Mae hyn yn cynnwys pob 

gwasanaeth diwifr, e.e. rhwydweithiau 3G/4G, mannau cyswllt diwifr ac ati. Byddai unrhyw fyfyriwr sy’n 

ceisio defnyddio rhwydwaith o’r fath yn torri’r cytundeb ac ni ellid gadael iddynt ddefnyddio dyfais TGCh 

bersonol yn yr ysgol mwyach. Byddai cosbau ychwanegol am dorri rheolau’r ysgol hefyd yn gymwys. 

Alla’ i ddefnyddio fy nyfais TGCh bersonol yn y dosbarth?  

Ceir defnyddio dyfeisiau yn y dosbarth gyda chymeradwyaeth yr athro yn unig.  

Pa osodiadau fydd ei angen ar fy nyfais i gysylltu? 

Ar ôl i chi gofrestru eich dyfais gyda’r ysgol, mae cysylltu â’r rhwydwaith DDP yn ddigon syml. Chwiliwch am 

rwydweithiau diwifr, a dewiswch yr SSID uwchradd-personol. Gofynnir am eich enw defnyddiwr a’ch 

cyfrinair rhwydwaith arferol. Ni fydd angen gwneud unrhyw newidiadau pellach i’r gosodiadau dirprwyol ac 

ati. 

 


