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YSGOLION DI-FWG
PWY YW ASH CYMRU?
Ni yw’r prif sefydliad sy’n gweithio dros Gymru ddi-fwg trwy reoli tybaco. Rydym yn codi ymwybyddiaeth o
effeithiau smygu ar iechyd a’i effeithiau cymdeithasol ac economaidd trwy gyflawni prosiectau a gwaith
ymgyrchu gyda chymunedau, pobl ifanc a phartneriaid ar draws Cymru.
Rydym yn rhedeg dau brosiect sy’n cynorthwyo pobl ar draws Cymru i roi’r gorau i smygu:
•

• Fi Di-fwg, sydd â’r nod o helpu pobl 25 oed a hŷn

•

• The Filter, sydd â’r nod o helpu pobl ifanc

Yn 2013, lansiasom ymgyrch dros feysydd chwarae di-fwg, gan annog pob un o’r 22 cyngor yng Nghymru
i gyflwyno gwaharddiadau cynhwysfawr gwirfoddol ar smygu mewn mannau lle mae plant yn chwarae.
Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ochr yn ochr â chymunedau ac awdurdodau lleol i ddatblygu traethau a
phrifysgolion di-fwg.

Y CAM NESAF? GATIAU YSGOL DI-FWG!
Rydym ni eisiau gatiau ysgol di-fwg ledled Cymru, er mwyn
lleihau mwg ail-law i bobl ifanc. Caiff hyn ei fonitro gan fap. Pan
fydd gatiau di-fwg gan y mwyafrif o ysgolion mewn ardal, bydd
yr ardal honno’n troi’n wyrdd ar y map.
Mae Wrecsam, Ceredigion, Sir Penfro, Abertawe, Casnewydd,
Gwynedd ac Ynys Môn yn llawn gatiau ysgol di-fwg – ai’ch
ysgol chi fydd y nesaf i ymuno â nhw?

BETH YW GATIAU YSGOL DI-FWG?
Mae gatiau ysgol yn rhan o’r ysgol sydd fel arfer yn cael eu
hanwybyddu ym mholisi di-fwg yr ysgol.
Rydym ni’n annog holl ysgolion Cymru, rhai cynradd a rhai
uwchradd, i fabwysiadu polisi di-fwg neu i ddiweddaru’r polisi presennol.
Weithiau mae plant yn cerdded i mewn ac allan o’r ysgol trwy gymylau o fwg sydd wedi’u creu gan bobl
yn smygu wrth y gatiau. Dylai’r polisi hwn fod ar waith i warchod pobl rhag mwg ail-law.
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RHESYMAU DROS YSGOL DDI-FWG
MAE PLANT SY’N DOD I GYSYLLTIAD Â SMYGU’N SYLWEDDOL

MWY TEBYGOL O DDECHRAU SMYGU EU HUNAIN
Mae plant sy’n dod i gysylltiad â smygu gan deulu, ffrindiau neu
athrawon yn llawer mwy tebygol o ddechrau smygu eu hunain. Mae
plant sydd â rhieni sy’n smygu 70% yn fwy tebygol o ddechrau smygu.

ARFER PLENTYNDOD YW SMYGU MAE LLOND YSTAFELL
DDOSBARTH O BLANT YN DECHRAU SMYGU BOB DYDD
Mae dau draean o smygwyr yn dechrau cyn eu bod yn 18 oed.
Yn aml pobl sy’n dechrau smygu’n gynharach yw’r rhai sy’n
smygu drymaf yn ddiweddarach yn eu bywydau.

MAE 11,000 O BOBL YN MARW BOB BLWYDDYN YN Y
DEYRNAS UNEDIG OHERWYDD ARFER SMYGU RHYWUN ARALL
Mae mwg ail-law yn arbennig o beryglus i blant. Gall
gynyddu risg asthma, clust ludiog ac amrywiaeth o gyflyrau
ar yr ysgyfaint.

GOSOD ESIAMPL O FYW YN IACH
Mae’r hyn mae’r ysgol yn ei ddiffinio fel mater pwysig i les y staff
a’r disgyblion yn helpu i lywio bywyd yn y gymuned ac yn y cartref.
Mae’ch ysgol yn chwarae rôl hollbwysig wrth baratoi pobl ifanc ar
gyfer bywyd fel oedolion.

BONION SIGARÉTS YW’R MATH O SBWRIEL SY’N CAEL EI DAFLU
FWYAF YN Y BYD, AC FE’U CEIR AR 86 O STRYDOEDD CYMRU

%

Faint o fonion allwch chi ddod o hyd iddyn nhw y tu allan i’ch
ysgol? Grymuswch eich disgyblion i weithredu’n amgylcheddol
trwy raglen Cadwch Gymru’n Daclus, Eco-sgolion: http://
accounts.keepwalestidy.cymru/cartref
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CREU NEU DDIWEDDARU’CH
POLISI YSGOL DDI-FWG
Y DDEDDFWRIAETH BRESENNOL
Mae smygu wedi’i wahardd ym mhob man cyhoeddus dan do ac mewn ceir sy’n cludo plant dan 18
oed. Hefyd, mae mesurau fel lleihau’n sylweddol hysbysebion tybaco, cynyddu prisiau’n rheolaidd
a chodi oedran gwerthu cynhyrchion tybaco i 18 oed, wedi newid y canfyddiad bod defnyddio
tybaco’n beth derbyniol neu normal i bobl ifanc ei wneud.
Ar hyn o bryd, yr ysgolion eu hunain sy’n penderfynu ar bolisïau smygu mewn cysylltiad â
gatiau ysgol ac yn rheoli’r polisïau hynny. Mae smygu ar diroedd ysgolion yn debygol o ddod yn
anghyfreithlon yn yr ychydig fisoedd nesaf, ond ni fydd hyn yn berthnasol i gatiau ysgolion.

BLE MAE CYCHWYN ARNI?
Mae’r Cynllun Ysgolion Iach yn lle gwych i ddechrau. Mae’r cynllun yn ymwneud â chynnal a hyrwyddo
iechyd pawb sy’n dysgu, gweithio, chwarae a byw yn yr ysgol, trwy eu galluogi i gymryd rheolaeth dros
agweddau ar amgylchedd yr ysgol sy’n dylanwadu ar iechyd. Mae atal smygu, addysg a gorfodi normau
di-fwg yn un o feini prawf allweddol ‘ysgol iach’. Byddai ymestyn yr ymagwedd hon i gatiau’r ysgol o
gymorth mawr.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys yr ysgol gyfan! Mae’n bwysig sicrhau bod disgyblion, athrawon,
staff cymorth, rhieni/gwarchodwyr a phartneriaid cymunedol yn cael y cyfle i gyfrannu at y polisi smygu
newydd neu ddiwygiedig. Penderfynwch gyda’ch gilydd ar gynnwys y polisi, cyfathrebu ac arwyddion.
Codwch y mater yng nghyfarfod nesaf y Gymdeithas Rhieni Athrawon neu cynhaliwch grŵp ffocws ar
wahân sy’n cynnwys rhai o’r disgyblion.
Mae rhoi rhan sylweddol i’r staff a disgyblion yn y gwaith o lunio polisi ysgol ddi-fwg yn golygu eu bod
yn llawer mwy tebygol o ddeall yn llawn beth a ddisgwylir oddi wrthyn nhw ac o helpu i fonitro’r polisi
newydd.

BETH DDYLWN NI EI GYNNWYS YN Y POLISI?
Nodwch yn glir pa fannau ar safle’r ysgol sy’n ddi-fwg. Eich penderfyniad chi yw pa mor bell heibio
gatiau’r ysgol y bydd y gwaharddiad yn ymestyn. Mae rhai wedi mynd mor bell â’r groesfan agosaf i’r
ysgol sydd â hebryngwr. Os oes gennych fannau ychwanegol sy’n rhan o’r ysgol, fel caeau chwarae,
cofiwch ystyried y rhain hefyd.
Nodwch ba adegau mae’n rhaid cadw ar y polisi, fel digwyddiadau a gweithgareddau ar ôl ysgol neu
yn ystod hanner tymor, cyfarfodydd a gynhelir gan yr athrawon a phan mae’r plant i ffwrdd o’r safle ar
dripiau. Rhowch gyfeiriadau at gymorth i roi’r gorau i smygu ar gyfer athrawon, staff, rhieni, ymwelwyr a
disgyblion – mae rhagor o wybodaeth ar dudalen 6.
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Waeth beth fo’r cynnwys neu’r camau gweithredu penodol, mae’n bwysig geirio’ch polisi gatiau ysgol
di-fwg mewn ffordd obeithiol, gan bwysleisio’r canlyniadau cadarnhaol mae’r polisi’n anelu at eu cyflawni.
Mae polisi enghreifftiol ar dudalen 13.

BETH AM E-SIGARÉTS?
Rydym yn gofyn i ysgolion gynnwys y rhain yn eu polisi safle di-fwg. Mae hyn yn unol â chanllawiau
cenedlaethol Ysgolion Iach.

CYFATHREBU
IAWN, MAE EIN POLISI GENNYM NI. BETH NESAF?
Sicrhewch fod pawb yn gwybod ble i ddod o hyd i’r polisi: rhowch y polisi ar wefan yr ysgol,
ei sianelau cyfryngau cymdeithasol a hysbysfyrddau, neu yng nghylchlythyr yr ysgol os oes
un gennych chi. Rhowch gopi o’r polisi i bob aelod o’r staff ac anfonwch lythyr at bob rhiant.
Dylech gynnwys yr holl glybiau ysgol, cyngor yr ysgol, mentoriaid neu dimau chwaraeon yn y
gwaith o helpu i ledu’r gair am y polisi.
Anfonwch lythyr at rieni/gwarcheidwaid sy’n:
1) esbonio’r newid o ran polisi ysgol ddi-fwg;
2) rhoi’r rhesymau iechyd, academaidd a chymdeithasol dros y newid;
3) gofyn am eu cefnogaeth i orfodi’r polisi.
Gweler ein templed llythyr ar dudalen 13.

ARWYDDION A BRANDIO?
I rai sy’n chwilio am ddatrysiad hawdd, rydym yn cynnig
gwasanaeth dylunio. Mae llawer o ysgolion ledled Cymru
wedi defnyddio ein harwyddion ni. Gellir eu haddasu i’ch
anghenion chi ac maen nhw ar gael o wneud cais. I gael
rhagor o wybodaeth, cysylltwch â communications@
ashwales.org.uk neu ffoniwch 029 2048 0621.
Mae rhai ysgolion yng Nghymru wedi cael plant ysgol
i greu arwyddion, sy’n gost effeithiol ac yn cryfhau’r
ymrwymiad gan y gymuned leol, rhieni, staff a phlant
ysgol eraill. Beth am gynnal cystadleuaeth? Trowch i
dudalennau 11 a 12 i weld enghreifftiau o arwyddion.
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Mae’n bwysig cynnwys bathodyn Cymru Ddi-fwg ASH Cymru,
er mwyn cydnabod yn glir bod y polisi’n rhan o’n hymgyrch ni.
Cafodd y bathodyn hwn ei ddylunio i gydnabod ymdrechion a
wneir gan gymunedau lleol, ysgolion a chynghorau i’n helpu ni i
weithio at Gymru ddi-fwg.

SUT DDYLWN NI LANSIO’R POLISI?
Un ffordd wych o godi ymwybyddiaeth o bolisi ysgol ddi-fwg newydd yw trefnu lansiad ffurfiol. Mae
trefnu digwyddiad yn helpu i osod dyddiad clir i roi’r polisi ar waith ac yn cynnig cyfle i hysbysu a
chynnwys partneriaid cymunedol allweddol, disgyblion, rheini a staff.
Gallai lansiad gynnwys:
•

Anerchiadau gan staff, disgyblion neu bartneriaid yn tynnu sylw at y rhesymau pam mae’ch
ysgol wedi datblygu polisi ysgol ddi-fwg.

•

Arddangos gweithgareddau a phrosiectau atal tybaco a chodi ymwybyddiaeth y mae’r
disgyblion wedi cymryd rhan ynddyn nhw. Mae lansiadau blaenorol wedi cynnwys caneuon,
cerddi, rapiau a gwaith celf wedi’u creu gan ddisgyblion.

•

Dadorchuddio’r arwyddion!

•

Bydd sylw gan bapurau a gorsafoedd radio lleol yn codi mwy o ymwybyddiaeth o’ch polisi.
Gallwn eich cynorthwyo â hyn, cysylltwch â communications@ashwales.org.uk neu ffoniwch
029 2048 0621.

ADDYSG
Filter the facts
Mae gennym amrywiaeth fawr o gynlluniau gwersi y gallech eu defnyddio yn ein
llyfr adnoddau mawr, Filter the Facts. Datblygwyd y llyfr hwn gan The Filter Cymru,
athrawon o ysgolion ar draws Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Ysgolion Iach.
Nod y cynlluniau gwersi yw creu ymwybyddiaeth o amrywiaeth o feysydd pwnc
sy’n ymwneud â smygu ac addysgu pobl ifanc amdanyn nhw. Mae’r gwersi wedi’u
hanelu at ddysgwyr Cyfnod Allweddol 3, ond maen nhw’n hyblyg ac yn hawdd eu
haddasu ar gyfer disgyblion iau neu hŷn.
Mae’r adnodd ar gael am bris gostyngol o £10 (£40 cynt). I gael copi o’r llyfr,
anfonwch neges e-bost at enquiries@ashwales.org.uk neu ffoniwch
029 2048 0621. Mae cynllun gwers enghreifftiol o’r llyfr ar dudalen 14.
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CYFEIRIO AR GYFER STAFF/RHIENI/YMWELWYR
Mae Fi Di-fwg yn rhaglen yn y gymuned sy’n rhannu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar sut i roi’r gorau
i smygu. Mae gan y wefan wasanaeth sgwrsio byw ar-lein ac mae cynghorwyr hefyd ar gael i sgwrsio ar
Facebook Messenger. Smokefreeme.org, Twitter: @smokefreeme_, Facebook: /smokefreemewales.
Gall Dim Smygu Cymru helpu staff, rhieni/gofalwyr ac unrhyw oedolion eraill a hoffai roi’r gorau i smygu.
Mae cymorth grŵp ac un i un ar gael am ddim i staff a rhieni/gofalwyr trwy Dim Smygu Cymru. Mae smygwyr
pedair gwaith yn fwy tebygol o lwyddo i roi’r gorau i smygu trwy ddefnyddio cymorth y GIG nag wrth geisio
rhoi’r gorau iddi heb gymorth. Gellir cysylltu â Helpa Fi i Stopio trwy decstio HMQ at 80818, ffonio 0800 085
2219 neu fynd i’r wefan helpmequit.wales. Rydym yn eich annog i gyfeirio at y gwasanaethau hyn yn eich
cylchlythyrau at rieni/gwarcheidwaid ac ar eich gwefan ac ati.

AR GYFER POBL IFANC
Mae The Filter Cymru’n cynnig gwasanaeth rhoi’r gorau i smygu
ac atal smygu ar gyfer pobl ifanc, sy’n darparu gwybodaeth,
cyngor a chymorth fel y gallan nhw wneud penderfyniad gwybodus
ynghylch smygu. Os oes gennych grŵp bach o blant sydd eisiau
rhoi’r gorau iddi, gallwn ddarparu gwasanaeth ymyrraeth grŵp o’r
enw Commit to Quit.

EISIAU GWELD
FILTER CYMRU Y
N EICH
YSGOL CHI? CYSY
LLTWCH
Â’N TÎM IEUENCT
ID HEDDIW
thef
ilter@ashwales.
o

rg.uk

Rydym hefyd yn darparu cymorth i roi’r gorau i smygu ar y cyfryngau
cymdeithasol i bobl ifanc sydd eisiau rhoi’r gorau iddi.
Gellir cysylltu â The Filter ar Twitter: @TheFilterWales, Facebook: /thefilterwales, Snapchat:
+TheFilterWales. I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, ffoniwch: 029 2049 0621.
Mae gwefan The Filter yn adnodd enfawr sy’n cynnwys tudalennau ffeithiol am bopeth sy’n ymwneud â
smygu, o e-sigaréts i rôlis: thefilterwales.org.
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TEMPLED POLISI YSGOL DDI-FWG
POLISI YSGOL DDI-FWG
Mae Ysgol [enw’r ysgol] wedi’i hymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel ac iach.
Rydym yn cydnabod bod hawl gan ddisgyblion, staff ac ymwelwyr i anadlu aer di-fwg yn yr ysgol ac
o’i chwmpas. Rydym yn cydnabod bod dod i gysylltiad â mwg ail-law, a elwir hefyd smygu goddefol, yn
cynyddu risg canser yr ysgyfaint, clefyd y galon a chlefydau eraill. Gwyddom mai arfer plentyndod yw
smygu, a dyna pam ein bod wedi ymrwymo i greu amgylchedd di-fwg a datblygu gwybodaeth, agweddau
a sgiliau’r disgyblion o ran gwneud penderfyniadau cadarnhaol ynghylch smygu.

NODAU
Diogelu hawl y disgyblion, staff, rhieni ac ymwelwyr i beidio â dod i gysylltiad â mwg ail-law
Gwella iechyd y disgyblion, athrawon a staff cymorth
Addysgu pobl ifanc ynghylch peryglon smygu
Darparu anogaeth a chymorth i smygwyr sydd eisiau rhoi’r gorau i smygu
Lleihau sbwriel smygu o gwmpas yr ysgol
Bod yn fodel rôl iach yn y gymuned leol

AMCANION
•

Byddwn yn darparu amgylchedd ysgol ddi-fwg (mae’r polisi hwn yn cynnwys yr holl gynhyrchion
tybaco ac e-sigaréts).

•

Byddwn yn sicrhau bod addysg tybaco’n rhan o gwricwlwm ABCh yr ysgol trwy’r Cynllun Ysgolion Iach
a thrwy raglenni fel The Filter Cymru a Byw Bywyd.

•

Byddwn yn mabwysiadu ac yn cefnogi ymyriadau i atal disgyblion, staff, rheini/gwarcheidwaid ac
aelodau o gymuned ehangach yr ysgol rhag dechrau smygu.

•

Byddwn yn hyrwyddo gwasanaeth The Filter Cymru ymysg pobl ifanc sydd angen cymorth i roi’r
gorau i smygu

•

Byddwn yn hyrwyddo Fi Di-fwg a Helpa Fi i Stopio ymysg oedolion sydd angen cymorth i roi’r gorau i
smygu

•

Byddwn yn sicrhau bod yr holl staff yn hybu byw bywydau iach gydag agwedd gadarnhaol.

•

Byddwn yn sicrhau bod gan y staff wybodaeth a dealltwriaeth o’r polisïau, gweithdrefnau ac arferion
cytunedig i gynorthwyo â rhoi’r polisi ysgol ddi-fwg ar waith.

•

Byddwn yn cynnwys yr holl staff, llywodraethwyr, rhieni/gwarcheidwaid, y gymuned ac asiantaethau
allanol eraill fel y bo’n briodol, yn y gwaith o ddatblygu polisïau ac arferion mewn perthynas â thybaco.

•

Byddwn yn sicrhau bod y polisi hwn yn weithredol pan eir â phlant/pobl ifanc i ffwrdd o’r safle
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SAIL RESYMEGOL
Mae gan holl aelodau cymuned yr ysgol hawl i weithio ac i ddysgu mewn amgylchedd di-fwg.
•

Mae dod i gysylltiad â mwg ail-law yn cynyddu risg canser yr ysgyfaint, clefyd y galon a chlefydau
eraill.

•

Mae bod mewn cysylltiad â modelau rôl sy’n smygu yn normaleiddio ymddygiad smygu, ac yn gallu
cael effaith negyddol sylweddol ar y neges ynghylch peidio â smygu.

•

Smygu yw prif achos ataliadwy marwolaeth a salwch yng Nghymru o hyd, ac mae’n gyfrifol am fwy na
5,650 o farwolaethau bob blwyddyn. Bydd yn lladd hanner yr holl ddefnyddwyr hirdymor.

•

Mae dau draean o’r bobl sy’n smygu yn dechrau cyn eu bod yn 18 oed.

•

Mae 40% yn dechrau smygu’n rheolaidd cyn eu bod yn 16 oed.

•

Mae’r bobl sy’n dechrau smygu cyn eu bod yn 16 oed dwywaith yn fwy tebygol o barhau i smygu
o’u cymharu â’r bobl sy’n dechrau’n ddiweddarach yn eu bywydau, ac yn fwy tebygol o smygu’n fwy
trwm.

•

Po gynharaf mae plant yn smygu’n rheolaidd, mwyaf yw eu risg o ddatblygu cyflyrau sy’n peryglu
bywyd, fel canser yr ysgyfaint neu glefyd y galon, os ydyn nhw’n parhau i smygu ar ôl tyfu’n oedolion.

Mae ysgol ddi-fwg yn gwneud gwaith hybu iechyd cadarnhaol i blant a phobl ifanc, gan gyfrannu at eu
datblygiad ar gyfer bywyd ar ôl ysgol.

DARPARU AMGYLCHEDD DI-FWG (GWEITHDREFN)
Mae’r polisi hwn yn gymwys i fyfyrwyr, staff, rhieni/gwarcheidwaid, aelodau o’r cyhoedd, contractwyr
neu eraill sy’n gweithio ar / defnyddio safle neu gerbydau’r ysgol, a’r holl gerbydau a ddefnyddir i gludo
myfyrwyr.
Ni chaniateir smygu na defnyddio e-sigaréts ar unrhyw ran o safle a thiroedd yr ysgol, gan gynnwys y
fynedfa i’r ysgol (gatiau’r ysgol), ar dir sy’n agos i adeilad yr ysgol (e.e. meysydd parcio, gerddi, rhodfeydd,
meysydd chwarae, caeau chwarae ac ati) nac o gwmpas croesfannau ffyrdd yr ysgol sydd â hebryngwyr.
Bydd y polisi hwn yr un mor gymwys ar y safle yn y dyfodol yn ystod cyfnod adeiladu unrhyw adeilad
newydd, neu brosiect adnewyddu neu adleoli.
Rhaid i ymwelwyr sy’n smygu neu’n defnyddio e-sigaréts wneud hynny y tu allan i safle’r ysgol. Ni
ddarperir unrhyw fannau smygu dynodedig yn adeiladau’r ysgol nac ar ei thiroedd.
Mae’r polisi’n gymwys i’r holl ddigwyddiadau / gweithgareddau a gynhelir yn yr ysgol, gan gynnwys cyn
ac ar ôl sesiynau ysgol, unrhyw gyfarfodydd a drefnir y mae cyflogeion yr ysgol yn bresennol ynddynt yn
rhinwedd eu swyddi ac/neu ymwelwyr yn y fath gyfarfodydd/digwyddiadau.
Caiff posteri, arddangosfeydd ac arwyddion addas eu harddangos yn yr ysgol i greu neges weledol
gadarnhaol, sy’n cefnogi amgylchedd di-fwg.
Ni chaniateir smygu na defnyddio e-sigaréts mewn unrhyw gerbydau o eiddo’r ysgol, na cherbydau
mae’n eu lesio, nac ychwaith cerbydau preifat wrth eu defnyddio i gludo myfyrwyr neu staff ar fusnes
yr ysgol. Nodwch: gofyniad statudol yw hwn. Mae dyletswydd ar ysgolion hefyd i atgyfnerthu’r
ddeddfwriaeth smygu ar fysiau a ddefnyddir i gludo disgyblion.
Mae’r polisi hwn yn gymwys pan eir â myfyrwyr i ffwrdd o’r safle ar wibdeithiau/ymweliadau/tripiau ysgol.
Caiff staff a chynorthwywyr sy’n cyd-deithio â’r myfyrwyr eu hatgoffa na chaniateir smygu tra bônt ar
ddyletswydd / yn edrych ar ôl myfyrwyr.
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GWEITHGAREDDAU ATAL SMYGU (GWEITHDREFN)
Ni chaniateir i fyfyrwyr smygu unrhyw gynhyrchion tybaco nac e-sigaréts pan fônt yng ngwisg yr ysgol
neu’n cynrychioli’r ysgol mewn unrhyw ffordd.
Ni chaniateir i gyflogeion smygu na defnyddio e-sigaréts o flaen llygaid y disgyblion. Gofynnir i gyflogeion
sicrhau nad yw’r disgyblion yn gallu eu gweld yn smygu, hyd yn oed os ydynt i ffwrdd o safle’r ysgol neu y
tu allan i oriau ysgol.
Mae addysg ynghylch tybaco’n rhan o gwricwlwm hawliau blaengar yr ysgol o addysg cyffuriau / ABCh
(gan gynnwys effeithiau ar iechyd ag agweddau cyfreithiol, economaidd a chymdeithasol ar ddefnyddio
tybaco) a allai gael ei ddarparu ar draws y cwricwlwm (bioleg, cemeg, dinasyddiaeth, daearyddiaeth,
mathemateg ac astudiaethau’r cyfryngau).
Caiff amrywiaeth o fethodolegau addas i’r oedran eu defnyddio i ddarparu addysg ynghylch tybaco,
gyda’r nod o atal dechrau smygu. Byddwn yn cyfeirio at The Filter Cymru ac yn cysylltu ag ef pan fo
angen cymorth. Mae cynlluniau gwersi a syniadau ar gael yn yr adnodd “Filter The Facts”. Cysylltwch ag
ASH Cymru i gael copi.
Mae’r ysgol yn cefnogi addysg ynghylch tybaco o’r cyfnod pontio o ysgol gynradd i ysgol uwchradd, trwy
ymgysylltu â rhaglenni fel The Filter Cymru a Byw Bywyd Di-fwg.
Caiff rhieni/gwarcheidwaid eu hannog a’u cynorthwyo i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plentyn
ynghylch tybaco trwy weithgareddau yn y cartref/ysgol ac ati.

YMATEB I DDIGWYDDIADAU SY’N YMWNEUD Â SMYGU
Bydd y gweithdrefnau canlynol yn gymwys pan ceir achos o beidio â chydymffurfio â’r polisi di-fwg:

STAFF
Caiff Gweithdrefn Disgyblu’r Ysgol ei dilyn ar gyfer aelodau staff nad ydynt yn cydymffurfio â pholisi di-fwg
yr ysgol. Cynigir cymorth i’r aelod o’r staff i’w helpu i roi’r gorau i smygu.

POBL NAD YDYNT AR Y STAFF / YMWELWYR Â’R YSGOL
Mae gan y staff yr awdurdod i ofyn i bobl nad ydynt ar y staff sy’n torri’r polisi i gadw ato.

CYMORTH I BOBL SY’N SMYGU
Mae The Filter Cymru’n darparu gwasanaeth rhoi’r gorau i smygu ac atal smygu ar gyfer pobl ifanc, sy’n
cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch smygu.
Mae hefyd yn darparu cymorth i roi’r gorau i smygu ar y cyfryngau cymdeithasol i bobl ifanc sydd eisiau
rhoi’r gorau iddi.
Gellir cysylltu â The Filter ar Twitter: @TheFilterWales, Facebook: /thefilterwales, Snapchat: +TheFilterWales. I
gael rhagor o wybodaeth a chyngor, ffoniwch: 029 2049 0621. Mae gwefan The Filter yn adnodd enfawr sy’n
cynnwys tudalennau ffeithiol am bopeth sy’n ymwneud â smygu, o e-sigaréts i rôlis: thefilterwales.org.
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Mae Fi Di-fwg yn gymuned ar-lein sy’n rhannu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar sut i roi’r gorau i smygu.
Mae gwasanaeth sgwrsio byw ar-lein ar y wefan, ac mae cynghorwyr ar gael hefyd ar Facebook Messenger.
Smokefreeme.org, Twitter: @smokefreeme_, Facebook: /smokefreemewales.
Gall Helpa Fi i Stopio helpu staff, rhieni/gwarcheidwaid ac unrhyw oedolion eraill a hoffai roi’r gorau i smygu.
Mae cymorth grŵp ac un i un ar gael am ddim i staff a rhieni/gwarcheidwaid trwy Helpa Fi i Stopio. Gellir
cysylltu â Helpa Fi i Stopio trwy decstio HMQ at 80818, ffonio 0800 085 2219 neu fynd i’r wefan helpmequit.
wales.
Bydd yr ysgol yn hyrwyddo’r gwasanaethau hyn yn rheolaidd yn yr ysgol a thrwy gylchlythyrau at rieni/
gwarcheidwaid neu ar y wefan ac ati.

MONITRO A GWERTHUSO
Caiff y polisi ei adolygu a’i ddatblygu gan ymgynghori â holl gymuned yr ysgol. Rhoddir cyhoeddusrwydd
helaeth iddo (ymsefydlu staff, contractau swyddi staff, llawlyfr, gwefan, hysbysfyrddau, prosbectws,
deunyddiau hyrwyddol) a chaiff ei gynnwys mewn contractau i’r rheiny sy’n llogi defnydd o safle’r ysgol.
Caiff y polisi ei fonitro gan y Pennaeth er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth a gweithrediad llwyddiannus.
Caiff y polisi ei adolygu bob (

) o flynyddoedd a’i gymeradwyo gan y Corff Llywodraethol.

Dyddiad yr adolygiad nesaf:

POLISÏAU/CANLLAWIAU PERTHNASOL ERAILL
Yn yr ysgol, mae’r polisi hwn yn gysylltiedig/gyson â’r canlynol:
•

Cynllun Ysgolion Iach

•

Polisi Addysg Cyffuriau

•

Polisi ABCh

•

Polisi Iechyd a Diogelwch

•

Polisi Ymddygiad

•

Polisi Ymweliadau Addysgol

•

Polisi Cyfrinachedd

•

Polisi Cydraddoldeb/Amrywiaeth

•

Polisi Datblygiad Proffesiynol Parhaus y Staff

•

Polisi Disgyblu
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ARWYDDION ENGHREIFFTIOL
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TEMPLED LLYTHYR I’W
ANFON GARTREF
ANNWYL RIANT/GWARCHEIDWAD
Ar [dyddiad] bydd ein hysgol yn mabwysiadu polisi ysgol ddi-fwg newydd [neu wedi’i ddiweddaru].
Mae’r polisi hwn yn gwahardd smygu a defnyddio e-sigaréts ledled holl diroedd ein hysgol, y tu
allan i gatiau’r ysgol, ar ein caeau chwarae [rhowch leoedd eraill os yw’n berthnasol] bob amser.
Bydd y polisi hwn yn gymwys i holl ddigwyddiadau a gweithgareddau’r ysgol, cyn ac ar ôl ysgol, a
hyd yn oed pan eir â myfyrwyr i ffwrdd o’r safle ar gyfer tripiau ysgol/digwyddiadau allanol.
Mae copi o’r polisi newydd wedi’i atodi. Mae’r polisi hwn hefyd i’w weld ar ein gwefan [gwefan].
Bydd y polisi’n cyfleu neges gref i’r myfyrwyr, rhieni a staff sy’n gyson â’n rhaglenni addysgol ac â’r
ffaith mai smygu yw prif achos ataliadwy marwolaeth a salwch yng Nghymru o hyd.
Mae dod i gysylltiad â mwg ail-law yn cynyddu risg canser yr ysgyfaint, clefyd y galon a chlefydau
eraill. Mae bod mewn cysylltiad â modelau rôl sy’n smygu hefyd yn normaleiddio ymddygiad smygu,
a all gael effaith negyddol sylweddol ar y neges ynghylch peidio â smygu.
Mae dau draean o smygwyr yn dechrau smygu cyn eu bod yn 18 oed, ac mae 40% yn dechrau
smygu’n rheolaidd cyn eu bod yn 16 oed. Po gynharaf mae plant yn smygu’n rheolaidd, mwyaf yw
eu risg o ddatblygu cyflyrau sy’n peryglu bywyd, fel canser yr ysgyfaint neu glefyd y galon, os ydyn
nhw’n parhau i smygu ar ôl tyfu’n oedolion.
Mae ysgol ddi-fwg yn gwneud gwaith hybu iechyd cadarnhaol i blant a phobl ifanc, gan gyfrannu at
eu datblygiad ar gyfer bywyd ar ôl ysgol.
Rydym wedi ymrwymo i wella iechyd ein holl staff a myfyrwyr, yn ogystal ag iechyd aelodau eraill
o’n cymuned. Rydym hefyd yn cydnabod y rhan bwysig mae athrawon, rhieni ac oedolion eraill yn
ei chwarae o ran dylanwadu ar agweddau at smygu ac ymddygiad smygu ymysg plant a phobl
ifanc.
Rydym yn gofyn am eich cymorth i gadw Ysgol [enw’r ysgol] yn gymuned ddi-fwg.
Os hoffech chi neu aelod arall o’ch teulu gael cymorth i roi’r gorau i smygu, cysylltwch â Helpa Fi i
Stopio, sy’n cynnig gwasanaeth rhoi’r gorau i smygu, sy’n effeithiol ac yn ddi-dâl, yng Nghymru. I
gael rhagor o wybodaeth, ewch i helpmequit.wales neu ffoniwch.
Os yw’ch plentyn yn chwilio am gymorth i roi’r gorau i smygu, dywedwch wrtho i gysylltu â The
Filter Cymru trwy drydar @TheFilterWales neu anfon neges Snapchat at +thefilterwales.
Yn gywir,
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•

•
•

•

•

•

ABCh: Dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o ystod eang o
faterion personol a chymdeithasol.

Rhifedd: Dehongli data i gael atebion. Defnyddio sgiliau
mesur, e.e. amser; defnyddio sgiliau data i lunio casgliadau a
rhagdybiaethau o’r canlyniadau.

Llythrennedd: Cymharu safbwyntiau ar yr un topig ac ystyried
pa un sy’n fwy dilys; cyflwyno topigau a syniadau’n eglur;
ymateb i gwestiynau a sylwadau’r gwrandawyr yn adeiladol ac
yn fanwl; gwneud amrywiaeth o gyfraniadau at drafodaethau,
e.e. arwain, annog a chefnogi eraill.

SGILIAU ALLWEDDOL:

ALL Y DYSGWR DDISGRIFIO’R EFFEITHIAU MAE SMYGU’N EU CAEL AR BERFFORMIAD CHWARAEON?
ALL Y DYSGWR FESUR CYFRADD CURIAD Y GALON YN GYWIR?
YDI’R DYSGWR YN CYFRANNU’N BOSITIF GAN DDEFNYDDIO YSTOD O STRATEGAETHAU?

ASESU - DEILLIANNAU DYSGU

Gweithio gydag eraill: gweithio’n gydweithredol i ddatrys
problemau.
Datblygu sgiliau meddwl: ffurfio barn bersonol a gwneud
penderfyniadau gwybodus.
Datblygu sgiliau cyfathrebu: cyfrannu at drafodaethau dosbarth
a chymryd rhan mewn dadleuon.
Datblygu TGCh: darganfod a datblygu gwybodaeth a syniadau.
Gallu disgrifio 3 effaith mae smygu’n eu cael ar berfformiad
chwaraeon.
Gallu mesur yn gywir gyfradd curiad y galon a chyfradd anadlu.

AMCANION Y WERS / SGILIAU

ADNODDAU: GWELLT, TAFLEN WAITH A, CARDIAU CYLCH, STOPWATSYS, TAFLEN Y TIWTOR

CYNLLUN GWERS ENGHREIFFTIOL – IECHYD, FFITRWYDD A LLES
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AMSER
(MUNUDAU

Esbonio beth sy’n digwydd pan ydych chi’n anadlu mwg i mewn; defnyddio’r
daflen gymorth i’r tiwtor ar effeithiau byrdymor smygu i gael trafodaeth dosbarth.

I gloi

Ail-wneud y gweithgaredd un tro olaf gan ddefnyddio 1 neu 2 welltyn i anadlu. Gadael
i’r disgyblion ddewis. Ar ôl gorffen, sicrhau eu bod yn cofnodi cyfradd curiad y galon a’r
gyfradd anadlu.

Ail-wneud y gweithgaredd gan ddefnyddio 3 gwelltyn i anadlu. D.S.: SICRHAU BOD Y DISGYBLION YN HERIO EU HUNAIN OND EU BOD YN DDIOGEL BOB AMSER.

Ar ôl gorffen y cylch, ail fesur cyfradd curiad y galon a’r gyfradd anadlu.

D.S.: RHAID PEIDIO Â RHOI GWELLT I UNRHYW DDISGYBLION SYDD Â PHROBLEMAU
ANADLU FEL ASTHMA, NEU YR YDYCH YN TEIMLO Y BYDDANT O BOSIBL YN CAEL
TRAFFERTH, A DYLENT BARHAU Â’R YMARFERION FEL ARFER.

Ail-wneud Gweithgaredd 1 – ond cyflwyno gwellt. Rhoi 4 gwelltyn i bob disgybl ac esbonio
bod yn rhaid iddyn nhw barhau â’r gweithgaredd ond dal i anadlu trwy’r 4 gwelltyn.

Gweithgaredd 1 – cylch 6 safle: Cwblhau cylchoedd mewn parau; 30 eiliad wrthi, 30 eiliad
yn peidio. Yna mae’r disgyblion yn mesur cyfradd curiad y galon a’r gyfradd anadlu ar ôl
pob set o gylchoedd ac yn eu cofnodi ar eu taflen waith.

Datblygu

Gadael iddyn nhw drafod, yna eu holi.

Newid yr ymarferion ar ôl yr ail gylch fel y caiff
gwahanol grwpiau cyhyrau eu defnyddio.

Sicrhau bod yr ymarferion yn briodol i’r
gweithgaredd e.e. dim lle gallai’r wyneb ddod i
gysylltiad ag unrhyw ran o’r corff a chreu perygl
i’r gwellt symud.

Gwneud yn siŵr bod y disgyblion yn cymryd
troeon i fynd yn gyntaf fel bod y ddau’n cael
cyfle i gofnodi cyfradd curiad eu calon yn syth ar
ôl y gweithgaredd.

Esbonio pob un o’r 6 ymarfer cyn dechrau ac
addasu unrhyw un/rai i allu uwch/is. Yr athro/
athrawes i benderfynu pa safleoedd ar y cylch
sy’n briodol ym mlaen llaw. Sicrhau bod un
partner yn gorffwys a’r llall yn gweithio.

I ddechrau 2. Ail-wneud y broses hon ond gofyn i’r partneriaid fesur y gyfradd anadlu. Gellir
Cynnwys ymestyniadau hanner ffordd drwodd.
gwneud hyn trwy wylio’r frest neu roi’r llaw modfedd o’r geg. Unwaith eto, dylent gofnodi
eu sgorau ar eu taflenni eu hunain.
Pwysleisio pwysigrwydd canfod cyfradd curiad
Gweithgaredd cynhesu: Yn sownd yn y llaid – Dewis unigolyn priodol i fod ‘arno’. D.S.: Esbo- y galon a’r gyfradd anadlu’n gyflym.
nio rheolau ‘Yn sownd yn y llaid’ a sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn gwybod, cyn gynted
ag y mae’r gêm drosodd, fod yn rhaid iddyn nhw ddychwelyd i’w mannau a gwirio eu pwls
eu hunain.

Defnyddio’r term ‘cyfradd curiad y galon wrth
orffwys’ ac esbonio y cymerir hon i weld sut
mae ymarfer corff yn effeithio ar gyfradd arferol
curiad eich calon wrth orffwys,

Holi ac ateb

Adborth gan
gyfoedion

Holi ac ateb
Arsylwi

Arsylwi

Holi ac ateb

Rhoi cymorth i unrhyw ddisgyblion sy’n cael
trafferth.

Cynhesu/Cyflwyno (Rhannu disgwyliadau a deilliannau dysgu)

I ddechrau 1. Paru’r disgyblion a gofyn iddyn nhw ddod o hyd i bwls eu partner. Ar ôl dod o
hyd iddo, ei amseru am 30 eiliad. Ar ôl i’r 30 eiliad ddod i ben gofyn i’r disgyblion ddyblu’r
rhif hwn a chofnodi cyfradd curiad eu calon wrth orffwys ar eu taflenni gwaith. Ail-wneud y
broses i’r partner arall.

FFOCWS ASESU

PWYNTIAU I’W COFIO

DILYNIANT GWEITHGARWCH

TAFLEN WAITH A
CYFRADD CURIAD Y GALON WRTH ORFFWYS:
CYFRADD ANADLU WRTH ORFFWYS:
CYFRADD CURIAD Y GALON:
AR ÔL CYLCH 1
CYFRADD ANADLU:
CYFRADD CURIAD Y GALON:
AR ÔL CYLCH 2
CYFRADD ANADLU:
CYFRADD CURIAD Y GALON:
AR ÔL CYLCH 3
CYFRADD ANADLU:

Cyfrifa:
Y gwahaniaeth rhwng cyfradd curiad dy galon wrth orffwys a chyfradd derfynol curiad dy galon
.........…..........................curiadau’r funud
Y gwahaniaeth rhwng dy gyfradd anadlu wrth orffwys a dy gyfradd anadlu derfynol
...................................…anadliadau

Rho 3 effaith mae smygu’n eu cael ar berfformiad chwaraeon:
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NODIADAU I DIWTORIAID - EFFEITHIAU SMYGU AR IECHYD YMYSG POBL IFANC
Ymysg pobl ifanc, mae canlyniadau byrdymor smygu o ran iechyd yn cynnwys effeithiau anadlol ac
effeithiau nad ydynt yn anadlol, caethiwed i nicotin, a risg gysylltiedig defnyddio cyffuriau eraill. Mae
canlyniadau hirdymor smygu o ran iechyd ymysg pobl ifanc yn cael eu hategu gan y ffaith bod y rhan
fwyaf o’r bobl ifanc sy’n smygu’n rheolaidd yn parhau i smygu drwy gydol eu hoes fel oedolion. Mae gan
smygwyr sigaréts lefel is o weithrediad yr ysgyfaint na phobl nad ydyn nhw erioed wedi smygu. Mae
smygu’n lleihau cyfradd twf yr ysgyfaint.
Ymysg oedolion, mae smygu sigaréts yn achosi clefyd y galon a strôc. Mae astudiaethau wedi dangos y
gellir canfod arwyddion cynnar y clefydau hyn ymysg y glasoed sy’n smygu.
Mae smygu’n niweidio ffitrwydd corfforol pobl ifanc yn nhermau perfformiad ac yn nhermau dygnwch
– hyd yn oed ymysg pobl ifanc sydd wedi’u hyfforddi mewn rhedeg cystadleuol. Ar gyfartaledd, mae
rhywun sy’n smygu pecyn neu fwy o sigaréts bob dydd yn byw 7 mlynedd yn llai na rhywun nad oedd
erioed wedi smygu.
Mae cyfraddau curiad y galon wrth orffwys ymysg oedolion ifanc sy’n smygu ddau neu dri churiad y
funud yn gyflymach na chyfraddau pobl nad ydyn nhw’n smygu.
Mae smygu’n ifanc yn cynyddu risg canser yr ysgyfaint. Ar gyfer y rhan fwyaf o’r canserau sy’n
gysylltiedig â smygu, mae’r risg yn cynyddu wrth i’r unigolyn barhau i smygu.
Mae pobl yn eu harddegau sy’n smygu yn dioddef o ddiffyg anadl bron teirgwaith yn amlach na phobl
yn eu harddegau nad ydyn nhw’n smygu, ac yn cynhyrchu fflem mwy na dwywaith yn amlach na phobl
yn eu harddegau nad ydyn nhw’n smygu.
Mae pobl yn eu harddegau sy’n smygu’n fwy tebygol o fod wedi gweld meddyg neu weithiwr iechyd
proffesiynol arall gydag anhwylder emosiynol neu seicolegol.
Mae pobl yn eu harddegau sy’n smygu deirgwaith yn fwy tebygol o ddefnyddio alcohol na phobl nad
ydyn nhw’n smygu, wyth gwaith yn fwy tebygol o ddefnyddio marijuana, a 22 gwaith yn fwy tebygol o
ddefnyddio cocên. Mae smygu’n gysylltiedig â lliaws o ymddygiadau peryglus eraill, fel ymladd a chael
rhyw heb ddiogelwch.
Atgynhyrchwyd, gyda chaniatâd y cyhoeddwr, o Tobacco Free Initiative (TFI), Genefa, Sefydliad Iechyd y Byd, 2014 (Health effects of
smoking among young people; http://www.who.int/tobacco/research/youth/health_effects/en/, cyrchwyd ar 31 Ionawr 2014).
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