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• Yn y sleidiau sy'n dilyn, gallwch weld ein mesurau a threfniadau sydd mewn lle, er mwyn sicrhau dychweliad
diogel i'r ysgol.

• Rydym wedi dilyn canllawiau ac arweiniad gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdol Lleol.

• https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-guidance-for-schools-and-other-educational-
settings

• Mae ein trefniadau yn cael eu monitro yn barhaus wrth i ganllawiau adnewyddu ac felly, mae mesurau yn y 
cyflwyniad hwn yn gallu newid yn briodol.

• Bydd newidiadau i'r ffordd yr ydym yn gweithredu a bydd newidiadau yn digwydd am fisoedd i ddod.

https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-guidance-for-schools-and-other-educational-settings


Cynnwys

• Adran 1 – Pwy sy’n gallu dod i’r ysgol?

• Adran 2 – Diwrnod ysgol

• Adran 3 – Strwythur, amser a rhediad yr ysgol

• Adran 4 – Hylendid a glanhau

• Adran 5 – Beth nesaf?



Adran 1

Pwy sy'n gallu dod i'r ysgol?

* *



Pwy sy'n gallu dod i'r 

ysgol?
• Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, byddwn yn croesawu disgyblion i’n hysgol ar

y 29ain o Fehefin.

• Disgyblion o Flwyddyn 1 i Flwyddn 6 fydd yn dod i’r ysgol yn unig.

• Bydd disgyblion mewn grwpiau (bubble) o 7 ar y mwyaf.

• Bydd disgyblion gweithwyr allweddol yn dod i’r ysgol am un diwrnod a’r Hwb (yn YGG 
Tyle’r Ynn) ar y dyddiau eraill.

Ni fydd eich plentyn yn gallu dod i’r ysgol os mae’r pethau isod yn codi:

Os nad ydynt yn dilyn ein rheolau a mesurau Iechyd a Diogelwch

Os maent yn sal neu yn dangos unrhyw symtomau o’r Firws.
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Dychweliad Graddol
• Grwpiau bach o ddisgyblion (7 o bob dodsbarth) yn unig fydd yn mynychu'r ysgol bob dydd.

• Mae'r Llywodraeth wedi newid y polisi presenoldeb ac o ganlyniad ni fydd teuluoedd yn cael eu cosbi am 

gadw eu plant adref

• Byddwn yn parhau gyda'n defnydd o Dojo Dosbarth, Schoop a Facebook yr ysgol er mwyn eich gwneud

yn ymwybodol o unrhyw newidiadau neu diweddariad. Os oes gennych unrhyw bryderon yn y cyfamser, 

cysylltwch a ni!



Disgyblion sy'n agored i niwed glinigol neu 

sy'n eithriadol o agored i niwed.

• Mae'r Llywodraeth wedi adnabod bod yna risg sy'n uwch na'r cyfartaledd oherwydd COVID-19 i
unigolion sy'n agored i niwed

• Os mae plentyn wedi derbyn llythyr wrth y doctor (shielding), ni ddylent ddod i'r ysgol.

• Dylai plant sy'n agored i niwed yn glinigol gael cyngor meddygol am ddychwelyd i'r ysgol a bydd yr
ysgol yn gwneud asesiad risg ar eu cyfer cyn dod.

• Os nad ydych yn siwr, ewch i wefan y Llywodraeth.

• https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and- protecting-extremely-
vulnerable-persons-from-covid-19

• https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social- distancing/staying-alert-
and-safe-social-distancing#clinically-vulnerable-people



Beth os mae disgybl yn byw gyda rhywun sy’n

agored i niwed?

• Yng nghyd-destun COVID-19, mae risg uwch na’r cyfartaledd oherwydd COVID-

19 i unigolion sy’n agored i niwed, yn eithriadol o agored i niwed neu'n agored i niwed yn glinigol.

• Os nad yw’n glir a yw eu cyflwr iechyd yn golygu y dylent fod yn gwarchod ai peidio, dylai rhieni a 

gofalwyr ofyn am gyngor gan eu meddyg teulu neu eu meddyg ysbyty.

• Os yw dysgwr yn byw gyda rhywun sy’n agored i niwed neu’n eithriadol o agored i niwed, dylent ond 

ddod i’r ysgol neu i’r lleoliad pan fyddant yn gallu cadw pellter cymdeithasol a bod y dysgwr yn gallu 

deall a dilyn y cyfarwyddiadau hynny. Efallai na fydd hyn yn bosibl i blant ifanc iawn neu blant hŷn 

sydd heb y gallu i ddilyn y cyfarwyddiadau ar gadw pellter cymdeithasol.

• Yn yr achosion hynny, nid ydym yn disgwyl i’r plant hynny fod yn bresennol a dylid eu cefnogi i 

ddysgu gartref.



Beth am ddisgyblion na fydd yn

mynychu'r ysgol?

• Byddwn yn parhau i ddarparu adnoddau trwy J2launch ar gyfer dysgu o bell i bob 

blwyddyn er mwyn cefnogi'r rhai sy'n aros adref.

• Mi fydd y gwaith sy’n cael ei wneud yn ysgol yn cyd-fynd â’r dysgu o bell gymaint â phosibl

er mwyn sicrhau cysondeb i’n plant.

• Bydd yr athrawon yn gweithio llawn amser yn yr ysgol o Fehefin 29ain, felly mi fydd cyswllt

trwy J2message a Class dojo yn ystod y dydd yn lleihau. Bydd athro/athrawes eich plentyn

yn ceisio cadw mewn cysylltiad cymaint â phosibl yn ystod y cyfnod yma.



Adran 2

Diwrnod ysgol



Grwpiau neu ‘swigyn’

• Er mwyn cynnal pellter cymdeithasol, saith plentyn o bob dosbarth bydd yn
mynychu’r ysgol bob dydd.

• Mi fydd pob grwp o saith plentyn yn cael ei adnabod fel ‘bubble’. Ni fydd y grwp yna
yn cymysgu gyda grwpiau eraill o blant yn yr ysgol ar unrhyw adeg yn ystod y dydd.

• Bydd swigyn yn cael ei arwain gan athro/athrawes a lle’n bosib, mi fydd yr aelod
staff yna yn aros gyda’i ‘bubble’ trwy gydol y dydd.



Cadw pellter cymdeithasol

• Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod cadw pellter cymdeithasol mewn ysgolion

cynradd yn heriol iawn. Rydym wedi sefydlu gweithdrefnau i sicrhau bod cadw pellter

cymdeithasol ar waith lle’n bosib.

• Er mwyn sicrhau diogelwch disgyblion a staff, ni fydd grwpiau o blant ('bubbles') yn

cymysgu gyda grwpiau eraill.

• Trefnir dosbarthiadau yn ôl ofynion canllawiau gweithredol Llywodraeth Cymru. Bydd gan

bob plentyn safle gwaith ac adnoddau eu hunain gyda phellter o 2 fetr rhyngddynt. Mi fydd

symud o amgylch yr ystafell yn gyfyngedig.

• Mi fydd pob dosbarth neu ‘swigyn’ yn derbyn egwyl a chinio ar wahan o’i gilydd er mwyn

sicrhau ymbellhau cymdeithasol. Fe welwch fwy o fanylion am amseroedd egwyl a chinio yn

ogystal âg amseroedd cyrraedd ysgol yn y bore a gadael ysgol yn y prynhawn yn yr adran

nesaf.

• Yn yr ysgol, gofynnwn yn garedig i chi ddilyn ein canllawiau ar bob adeg.



Ymbellhau Cymdeithasol

yn yr Ysgol

• Mi fydd gan bob ‘swigyn’ (bubble) eu hystafell ddosbarth eu hunain.

• O fewn y dosbarthiadau, bydd safleoedd gwaith disgyblion wedi eu

threfnu fel eu bod o leiaf 2 fetr o’i gilydd.

• Bydd gan bob plentyn yr holl adnoddau bydd angen arnynt am y 

diwrnod ar eu desgiau. Ni chaniateir rhannu adnoddau ar unrhyw adeg

yn ystod y dydd.

• Bydd plant yn bwyta eu cinio yn eu dosbarthiadau ac ni fyddant yn

cymysgu gyda unrhyw blant eraill y tu allan i’w ‘swigyn’.



Ymbellhau Cymdeithasol
yn yr Ysgol

• Mi fydd diwrnod ysgol yn edrych yn wahanol iawn i’r arfer ac ni fydd y plant yn gallu teithio o 
gwmpas yr ysgol fel maen nhw wedi arfer gwneud.

• Dim ond un plentyn ar y tro fydd yn gallu defnyddio’r toiled. Bydd yr athrawon a chynorthwyyr

dosbarth yn sicrhau taw dim ond un plentyn o unrhyw ‘swigyn’ bydd yn cael mynediad i ardal

y toiledau.

• Bydd y buarth a’r cae chwarae yn cael ei rannu i ardaloedd a’i amserlennu. Mi fydd gan bob 
‘swigyn’ ardal eu hunain a disgwylir iddynt aros o fewn yr ardal yna yn ystod amseroedd
chwarae.

• Yn ystod gwersi, rhaid i blant aros yn eu dosbarthaidau nes bod eu hathro/hathrawes yn
dweud wrthynt ei bod yn ddiogel i adael.



Sut fyddwn yn sicrhau bod plant 

yn dilyn y canllawiau?

• Rydym yn deall bod dychwelyd yn ôl i’r ysgol yn ystod y cyfnod yma yn mynd i fod yn anodd

iawn i’n plant, yn enwedig gyda’r holl newidiadau i’r ysgol a’r rheolau newydd y bydd disgwyl

iddynt ddilyn.

• Byddwn yn sicrhau bod staff yn esbonio’r canllawiau yn glir i’r plant i gyd ac yn eu hatgoffa

am bwysigrwydd hylendid a chadw pellter cymdeithasol.

• Rydym wedi gosod marciau ar y llawr a phosteri o gwmpas yr ysgol er mwyn atgoffa’r plant

a’r staff am yr hyn rydym yn ei wneud i gadw pawb yn ddiogel.



Y Cwricwlwm

• Bydd ffocws enfawr ar les ein disgyblion yn ogystal â chefnogi pob unigolyn wrth

iddynt ddatblygu'n academaidd.

• Byddwn yn dysgu pwysigrwydd golchi dwylo i'r plant gan sicrhau bod 

cynnal hylendid personol da yn dod yn rhan o fywyd pob dydd.

• Byddwn yn adolygu ein canllawiau ymbellhau cymdeithasol yn rheolaidd.

• Byddwn yn sicrhau cysondeb rhwng y dysgu o bell ar gyfer y plant sydd yn dysgu o 

adref a'r plant sydd yn mynychu'r ysgol.



Amser egwyl a chinio

• Bydd gan bob 'swigyn' amser egwyl a chinio penodol

• Mae prydiau ysgol yn cael ei ddarparu a bydd y plant yn bwyta yn y dosbarth.

• Gall blant ddod a bocs bwyd eu hun i fwyta yn y dosbarth.

• Bydd amserlen penodol ar gyfer defnyddio'r buarth a'r cae chwarae.

• Bydd gan bob 'swigyn' y cyfle i ddefnyddio cyfarpar chwarae allanol. Byddwn yn sicrhau eu bodyn cael

eu golchi cyn ac ar ôl eu defnyddio.



Adnoddau

• Gall ddisgyblion ddod â'r pethau canlynol yn unig i mewn i'r ysgol :

• Poteli dŵr
• Het (Os fydd tywydd yn braf )
• Cot
• Bocs bwyd (oni bai am ddisgyblion sydd yn cael cinio ysgol)

• Os yn bosibl, peidiwch ag anfon bag i mewn gyda'ch plentyn gan na fydd yr ystafell gotiau ar gael.

• Bydd adnoddau addysgiadol ar gael i'r plant yn yr ysgol. Ni fydd angen cas pensiliau ar eich
plentyn.



Gwisg

• Ni fydd rhaid i'r plant wisgo gwisg ysgol ond disgwylir iddynt wisgo dillad byddai'n addas ar

gyfer gwneud sesiynau Addysg Gorfforol.

• Esgidiau ymarfer ( Gyda sanau )

• Leggings/ Trowsus ymarfer/ siorts

• Crys t



Adran 3

Strwythyr, amser a 

rhediad yr ysgol



Cyrraedd a gadael yr ysgol

• Dim ond un oedolyn i ddod a'i plentyn i'r ysgol.

• Mae angen i bob rhiant /gofalwr sicrhau ymbellhau cymdeithasol wrth gyrraedd a gadael yr

ysgol.

• Nid yw hwn yn berthnasol i frodyr a chwiorydd.

• Peidiwch ddod ar safle'r ysgol oni bai eich bod yn gollwng neu gasglu eich plentyn. RHAID 

ddilyn y system 'un ffordd' sydd gennym yn yr ysgol. Gweler sleid 22.

• Peidiwch ddod i mewn i brif adeilad yr ysgol.

• Bydd plant y gweithwyr allweddol sydd yn mynychu'r HWB yn dod i mewn i'r ysgol trwy

ddrysau'r dosbarth meithrin. Gweler sleid 22.



Eich mynedfa ac 

allanfa



Trefniadau un ffordd yr ysgol



Adran 4

Hylendid a glanhau



Golchi dwylo a hylendid

• Bydd pob plentyn a phob aelod staff yn dilyn y rheolau canlynol wrth olchi dwylo:

Golchwch eich dwylo gyda sebon a dwr – rhaid gwneud hyn am o leiaf 20 eiliad.

Defnyddiwch gel diheintydd dwylo os nad yw sebon a dwr ar gael. Fe fydd y diheintydd dwylo

ar gael ymhob dosbarth.

Gorchuddiwch eich ceg a thrwyn gyda meinwe neu eich llewys (nid eich dwylo) os ydych yn
peswch neu disian.

Rhowch feinwe yn syth i'r bin a golchwch eich dwylo ar ôl.

Ceisiwch osgoi cyswllt agos gyda phobl sy'n dost.

Mae'n rhaid golchi dwylo wrth gyrraedd yr ysgol, cyn ac ar ôl egwyl, cyn ac ar ôl cinio, ar ôl
gwneud ymarfer corff, cyn gadael yr ysgol ac os oes rhywun yn peswch neu disian i mewn i'w
dwylo.

X Peidiwch â chyffwrdd a'ch llygaid, trwyn neu geg os nad ydy'ch dwylo yn lân.



Golchi dwylo a 

hylendid

• Mae gan bob dosbarth tai bach penodedig, ac un plentyn ar y tro
fydd yn gallu eu defnyddio. Mae sinc gyda dwr a sebon ymhob ty 
bach.

• Mae arwyddion "Ei ddal, Ei daflu, Ei Ddifa" o amgylch yr ysgol ac fe
fydd hwn yn cael ei atgyfnerthu yn gyson fel rhan o waith y dydd.

• Mae bin penodedig ymhob ystafell ddosbarth a dylai unrhyw feinwe
gael ei rhoi yn syth i'r bin. Bydd y bin yn cael ei waghau yn ystod y 
dydd.

• Bydd drysau a ffenestri ar agor drwy'r dydd er mwyn cadw awyr

iach i lifo.



Glanhau

• Mae pob dosbarth eisoes wedi cael ei lanhau'n drylwyr.

• Bydd gan y staff deunyddiau glanhau er mwyn sychu pethau sy'n cael ei gyffwrdd

yn aml. Bydd hwn yn cael ei wneud yn rheolaidd yn ystod y dydd.

• Bydd pob bin yn cael ei gwaghau yn ystod y dydd..



Cyfarpar diogelu

personol (PPE)

• Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, nid oes angen PPE ar gyfer

staff ysgol, oni bai bod rhywun yn dangos symptomau COVID-19 ac 

wrth ddelio gyda phlant sydd angen Cymorth Cyntaf.

• Nid ydym yn annog disgyblion i wisgo mwgwd neu fenyg.

• Mae yna ystafell Cymorth Cyntaf wedi ei sefydlu yn yr ysgol ac fe fydd
staff yn gwisgo PPE wrth drîn â phlentyn ag anaf.



Dangos symptomau

• Os mae plentyn neu oedolyn yn yr ysgol yn dangos y symptomau canlynol:

• peswch newydd sy'n parhau

• Tymheredd uchel

• Diffyg neu newid wrth flasu neu arogli

• Mae'n rhaid iddynt ddweud wrth oedolyn yn syth. Fe fyddant yna yn mynd i ystafell
benodedig ble bydd oedolyn yn gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE) ac yn edrych er eu
hôl.

• Mae'n rhaid i rieni ddod i gasglu eu plentyn mor gynted ag sy'n bosib.

• Mae toiled ar wahan i'w gael ar gyfer unrhywun sy'n dangos symptomau.

• Ni fydd unrhyw blentyn arall yn cael mynediad.



Os mae oedolyn neu 

blentyn yn profi'n bositif

• Os mae oedolyn neu blentyn yn profi'n bositif am COVID-19, mae'r swigyn

cyfan yn cael ei ddanfon adref ac maen rhaid i bob un ohonynt hunan-ynysu am 

14 diwrnod.

• Fe fydd y dosbarth a'r ardaloedd ty bach ar gyfer y swigyn yn cael eu glanhau'n

drylwyr.

• Byddwn yn cysylltu â Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn derbyn cyngor ar y 

cam nesaf.



Adran 5

Beth nesaf?



Cyfnod ansicr

• Wrth dderbyn canllawiau a diweddariad gan y Llywodraeth, rydym yn newid trefniadau

a mesurau. 

• Cofiwch, mae pob penderfyniad a newid y byddwn yn gwneud er lles a diogelwch ein

cymuned ysgol.

• Byddwn yn cadw mewn cysylltiad agos er mwyn eich diweddaru.



Diolch!

• Rydym mor ddiolchgar am eich cydweithrediad er mwyn sicrhau bod ein

disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol yn ddiogel. Mae perthynas ni gyda chi, 

rhieni, wedi bod yn hynod o arbennig dros y flynyddoedd – ond mae hi’n fwy

pwysig nawr nag erioed o’r blaen i barhau i gyd-weithio. Rydym wir yn

gwerthfawrogi’ch cefnogaeth barhaus.

• Os oes gennych gwestiynau pellach, cysylltwch a’r ysgol drwy e-bost.


