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Gan gyfeirio at gyngor LlC, cynghorir pob ysgol yn CNPT i gymryd dau ddiwrnod cynllunio ar 
ddechrau’r tymor nesaf er mwyn asesu risg eu capasiti a sicrhau bod prosesau cadarn ar waith i 
gefnogi dysgu disgyblion. Mae rhain yn ychwanegol at y diwrnod HMS a gynlluniwyd ar y 4ydd o 
Ionawr. 
 

Fodd bynnag, gall hyn fod yn destun adolygiad yng ngoleuni capasiti'r ysgol yn ystod wythnos gyntaf 
mis Ionawr. Gyda lefelau trosglwyddo yn parhau i gynyddu ledled Cymru, ac ansicrwydd ynghylch pa 
effaith y gallai hynny ei chael ar lefelau staffio ysgolion dros wyliau'r Nadolig, bydd angen i ni arfer 
rhywfaint o hyblygrwydd ar ddechrau'r tymor. 
 

Bydd ein hysgol yn agor i ddisgyblion ar y 7fed o Ionawr 2021, os bydd newid yn y dyddiad hwn fe 
fyddwn yn eich hysbysu ar y 4ydd Ionawr. Serch hynny, fe fydd yr ysgol yn dal i fod yn agored i 
ddysgwyr bregus a phlant gweithwyr critigol ar y 7fed o Ionawr ac phwysleiswn ei bod yn bwysig 
iddynt fod yn bresennol.  
 

Mae lleihau tarfu ar addysg ein plant a'n pobl ifanc yn parhau i fod yn flaenoriaeth a dylai dysgu 
wyneb yn wyneb fod y sefyllfa naturiol o'r diwrnod cyntaf o agor i ddisgyblion oni bai bod rhesymau 
iechyd a diogelwch cyhoeddus clir dros symud i ddysgu o bell neu i grwpiau blwyddyn cyfyngedig. 
Ar ôl cyfrif y diwrnod HMS a’r ddau ddiwrnod cynllunio, bydd ysgolion yn darparu darpariaeth ar y 
safle ar gyfer dysgwyr bregus a phlant gweithwyr critigol o'r pwynt hwnnw ymlaen waeth beth fo'r 
heriau capasiti. 
 

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pob disgybl yn ôl i leoliadau ysgol yn ystod wythnos gyntaf mis 
Ionawr er mwyn iddynt allu elwa o'r gefnogaeth ddysgu a lles y mae staff ein hysgol yn eu cynnig. 
Bydd y cynllun i ddychwelyd i ysgolion ym mis Ionawr yn rhoi rhywfaint o sicrwydd, tra hefyd yn 
caniatáu hyblygrwydd i ystyried amgylchiadau lleol. 
 

Mae ymateb athrawon, staff ysgolion, dysgwyr, rhieni a gofalwyr wedi bod yn rhyfeddol trwy gydol y 
flwyddyn heriol hon. Nid yw wedi bod yn hawdd, a diolchwn i chi gyd am eich amynedd a'ch 
dyfalbarhad parhaus i helpu i gadw ein cymunedau'n ddiogel. 
 

Er mwyn helpu i ffrwyno lledaeniad cyflym y firws, mae'n rhaid i ni i gyd barhau i wneud popeth o 
fewn ein gallu i amddiffyn ein hunain, ein gilydd a'n cymunedau. 
 

Diolch am eich cydweithrediad yn y mater hwn. 
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