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Dysgwyr a Staff

Adeiladau

Yr ystafelloedd

Cludiant

Adnabod disgyblion i'w hailintegreiddio

• Cyfrifo cynhwysedd ysgol

• Gofynion iechyd a
diogelwch o safbwynt yr
ystafell ddosbarth a
defnyddio lle o fewn yr
ysgol.

• Penodol iawn i'r ysgol, yn
amrywio o ychydig iawn o
ofynion gyda'r mwyafrif yn
byw o fewn 3 milltir ac yn
teithio'n ddiogel i'r ysgol,
hyd at ysgolion ble mae
mwyafrif y dysgwyr yn cael
eu cludo i'r ysgol.
• Hefyd, mae angen
ystyried dysgwyr bregus y
mae arnynt angen
trefniadau unigryw.

Wrthi'n gweithio ar
ddiffiniad LlC o weithwyr
bregus ac allweddol niferoedd presennol sydd
angen cymorth yn codi
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Crisialu pwrpas presenoldeb addysgol ar
safleoedd ysgol

• Bydd yn anodd gorfodi
gofynion presenoldeb
arferol gan fydd
dymuniadau
rhieni/gofalwyr yn
amrywion fawr o ran eu
disgwyliadau am
ddiogelwch eu plant mewn
rhaglen ail ymgysylltu.

Dysgwyr a Staff

Staff sydd ar gael

• Oherwydd y system rota,
y staff sydd ar gael yn
briodol.
• Tua 10% yn gwarchod eu
hunain a 5% ddim ar gael i
weithio am resymau eraill.
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Dysgwyr a Staff

Asesu'r risg i staff a dysgwyr bregus

. • Bydd angen i ysgolion
lunio cofrestr o staff a
dysgwyr sy'n 'fregus' o dan
y gofynion presennol.
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Dysgwyr a Staff
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• Yn ôl cyfrifiadau cynhwysedd, gallai 56 m safonol gymryd 8 disgybl i ganiatáu
ar gyfer cadw pellter cymdeithasol o 2m.
• Ar gyfer ysgol arferol efo amrywiaeth o ddosbarthiadau byddai hyn yn
awgrymu cynhwysedd posibl o 35% o ddefnydd arferol.
• Mae'r dosbarth cyfartalog, efo dodrefn a staff ychwanegol yn 6 disgybl.
• Gallai ysgolion fod eisiau gweithredu ffactorau cyfyngu eraill neu edrych ar
raddoli cynhwysedd o 20% i 33% yn dibynnu ar eu cyfyngiadau unigol.
• Gallai ysgolion fod eisiau dechrau ar ben isaf yr ystod ac, ar sail profiad,
addasu cynhwysedd dros yr wythnosau dilynol.

16

• Bydd angen i ysgolion edrych ar y mesurau o ran glanhau, golchi dwylo,
toiledau, arlwyo a defnydd o'r gofod cymdeithasol.
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• Cysylltu â'r ALl am gludiant mewn perthynas â'r diwrnod ysgol a faint fydd
angen.
• Parhau i leihau niferoedd sydd yn cael cludiant.
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• Ail integreiddio ar sail anghenion
• Dim cymysgu anghenion/cyfnodau.
• Asesiad risg unigol i bob disgybl sydd â chynllun gofal
• Dechrau efo cynhwysedd 20% a chynyddu yn ôl llwyddiant
• Oni bai y caiff ei reoli'n ofalus iawn, gallai hyn achosi i'r ysgol fod ar gau am
gyfnod hir.
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• Bydd angen i ysgolion gysylltu â'r ALl i weld a yw'r canllawiau a'r disgwyliadau
i'w rhannu efo rhieni/gofalwyr a chreu gweithdrefnau gwirio ac olrhain os
teimlant nad yw dysgwyr yn cyrraedd y disgwyliadau hyn.
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• Wrth i gyswllt â mwy o ddysgwyr gynyddu, bydd yr angen i staff sydd angen
hunan ynysu hefyd yn codi.
• Mae staff sydd ag asthma ac/neu gyflyrau meddygol eraill yn llai tebygol o
fynd i'r gwaith - angen canllawiau cenedlaethol.
•Bydd staff sydd â gorbryder efallai'n ei gweld hi'n anodd mynd i'r gwaith heb
gael eu sicrhau.
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• Bydd angen ei diweddaru wrth i'r sefyllfa ddeinamig hon newid a bydd angen
cyfleu unrhyw newid mewn statws mewn da bryd cyn i'r statws newydd
ddechrau.
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• Mae gan ALl ddata ar gynhwysedd a gellid cynnal amrywiaeth o fodelau wrth i'r cyngor ar gadw pellter cymdeithasol aeddfedu
gyda'r cyngor gwyddonol cyfredol. Dylid gweithredu'r un egwyddorion diogelu i'r ystafell athrawon.

• Derbyniwyd ac ystyriwyd data ALl ar faint ystafelloedd dosbarth ar gyfer cyfrifo'r nifer uchaf o ddisgyblion ym mhob ystafell
ddosbarth.
• Pob ystafell ddosbarth wedi'i sefydlu yn ôl cyfrifiadau gyda mesuriad gofalus o 2 fetr ar gyfer pob disgybl.
• Bydd pob athro ar y safle am ddim mwy na 2 ddiwrnod yr wythnos a bydd gan pob athro ddosbarth i fod ynghlwm wrtho
trwy'r dydd.
• Bydd gan bob parth uchafswm o 5 dosbarth.
• Bydd aelodau UDRh yn gweithio ar y safle bob dydd ac ynghlwm wrth barth i ddarparu cefnogaeth i athrawon Llun i Iau.
• Bydd hyn yn lleihau cyswllt ag aelodau eraill o staff.
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• Mae angen i ysgolion ofalu bod yr holl wiriadau iechyd a diogelwch wedi'u cwblhau ar ôl cyfnod o gau fel clefyd Legionnaire,
profi larymau tân a systemau chwistrellu dŵr, tynnu llwch ac ati.
• Sylwch nad yw hon yn rhestr lawn ac y bydd angen i ysgolion gysylltu â'u hymgynghorwyr Iechyd a Diogelwch am asesiad
cyfansawdd.

• Trafodwyd trefniadau glanhau bob awr a dyddiol gyda chontractwyr glanhau gan gynnwys trefniadau gwirio bob awr ar yr holl
doiledau a glanhau ystafelloedd dosbarth / ystafelloedd a choridorau a ddefnyddir bob dydd.
• Glanhau'n ddwfn ar ddydd Gwener.
• Pob parth i gael mynediad at doiledau penodol yn ystod dyddiau ysgol.
• Stoc sebon dwylo ar hyn o bryd ar 100 litr, archeb wythnosol yn ôl yr angen i sicrhau lefelau stoc digonol ar ddim llai na 50 litr.
• Diheintydd dwylo ar waliau ac ym mhob ystafell ddosbarth gydag o leiaf 60% o alcohol.
• Disgyblion / staff i olchi dwylo / defnyddio diheintydd dwylo
- wrth gyrraedd yr ysgol neu'r lleoliad ac wrth adael
- cyn ac ar ôl trin bwyd
- cyn ac ar ôl trin unrhywbeth a allai fod wedi cael eu defnyddio gan eraill
- lle bu unrhyw gyswllt corfforol
- ar ôl i bobl chwythu eu trwyn, tisian neu beswch (biniau ar gyfer meinweoedd ym mhob ystafell)
• Wipes addas ym mhob ystafell ddosbarth ar gyfer glanhau dolenni drysau yn ôl yr angen / ar ôl pob defnydd.
• AROS AM GYFARWYDDIAD AR GINIO YSGOL
• Amser cinio cyfnodol wedi'i drefnu yn yr amserlen. Disgyblion i fwyta cinio mewn ystafell ddosbarth ddynodedig.
• Staff i ddod â chinio a fflasgiau ar gyfer diodydd poeth er mwyn osgoi defnyddio tegelli ac ati.
• Lle cymdeithasol i staff sydd wedi'i gyfyngu i'r parthau a ddyrannwyd
• Mannau cymdeithasol i ddisgyblion wedi'u trefnu'n barthau gyda goruchwyliaeth staff wedi'u hamserlennu ar gyfer pob parth.
• Amser egwyl estynedig wedi'u hymgorffori yn ystod diwrnod ysgol - egwyl bore 30 munud, amser cinio 50 munud ac egwyl
prynhawn 30 munud.
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• Bydd pob giât heblaw am y giât ffrynt ar gau.
• UDA ar y giât i adael bysus a thacsis i mewn ac allan unwaith y bydd yn ddiogel.
• Rhaid i hyn fod yn berthnasol i bob safle - dylai fod yn hyblyg i bob ysgol.
• Bydd angen i blant ar fysus fod ar rota hefyd.
• Creu mannau gollwng disgyblion - meysydd parcio gerllaw ac ati.
• Efallai bydd rhaid i ddysgwyr beidio â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar adegau prysur ac felly, o ganlyniad, gall ysgolion fod
angen ystyried cynnal diwrnod ysgol tu allan i oriau teithio prysur.

• Cysylltu â'r ALl ar ofynion trafnidiaeth
• Yr holl staff ar y safle rhwng 8:00 am ac 8:30 am. Gweithwyr allweddol i ddefnyddio maes parcio staff.
• Rhieni i ollwng eu plant tu allan i giat lwybr yr ysgol.
• Cau giatiau Maes Parcio Staff ar ôl 8:30 agor yr holl giatiau eraill am 8:30 am
• 1 aelod o staff ar giât y llwybr i reoli symudiad disgyblion sy'n cerdded i'r ysgol ar bellter 2m.
• Lleiafswm o 3 aelod o staff ar faes parcio bysiau i reoli symudiad bysiau.
• Un man gollwng i blant oddi ar fysiau sy'n dilyn llwybr penodol o amgylch perimedr y man parcio
• Aelod o staff i arwain disgyblion ar ac oddi ar fysiau
• Yr holl wybodaeth i'w rhannu gyda rhieni a disgyblion
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• Angen cymorth gan bob gwasanaeth ALl i reoli disgwyliadau rhieni/gofalwyr.
• Os na ellir arddel y polisi cadw pellter cymdeithasol yn gaeth, dylid nodi na ddylai'r unigolion hynny fynychu. Dylid eu cefnogi i
weithio o gartref. Gallai hyn ddibynnu pam bod ysgolion yn ail agor - addysg, lles neu economi.
• Mewn ysgolion uwchradd - gall y cwricwlwm fod yn seiliedig ar brosiect yn dibynnu faint o staff sydd ar gael.
• Efallai bydd angen ystyried teuluoedd sydd â mwy nag un plentyn yn yr ysgol. A yw Blwyddyn 10, Blwyddyn 12, Blwyddyn 6 yn
flaenoriaeth er enghraifft, neu deuluoedd sydd mewn angen, teuluoedd sy'n gweithio? Y Gymraeg? Ar gyfer ysgolion 1 i 16, a
ddylid ystyried dysgwyr Blwyddyn 11 i helpu gyda'u pontio i'r cam nesaf yn eu dysgu?
• Rhaid cael cyfarwyddwyd cenedlaethol pendant ar bwy sy'n cael blaenoriaeth ar sail y rheswm dros ail agor ysgolion. Yna rhaid
i ysgolion chwilio am y datrysiadau.
• Tri grŵp i'w hadnabod:
1 - Yn yr ysgol ond mewn amgylchiadau anghyfarwydd
2 - Methu dod i mewn (bregus, ac ati)
3 - Ddim yn fodlon dod i mewn (awgrymu cyswllt â statws economaidd gymdeithasol)
• Byddai ysgolion yn annoeth i orfodi unrhyw un i ddod i'r ysgol – efallai bydd angen polisi presenoldeb dros dro ar ysgolion.
• Efallai bydd ysgolion eisiau ystyried a yw bregus yn flaenoriaeth, yna dan anfantais digidol yna AAA ac Anawsterau.
• Bydd yn hanfodol cadw cofnodion presenoldeb manwl o safbwynt diogelu ac er mwyn cynllunio strategaeth ysgol, ALl a Cymru
yn strategol.
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• Mae angen rhannu unrhyw ganllawiau diwygiedig mewn da bryd â'r holl randdeiliaid i sicrhau cysondeb disgwyliadau a'r hawl i
ofyn i ysgolion ac ALl ystyried amgylchiadau unigol.
• Dylid gwneud hyn ar ffurf anogaeth yn hytrach na gorfodaeth, oni bai ei fod yn bryder am ddiogelu.
• Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 fynd i leoliad am ba bynnag reswm.
• Plant cymwys – gan gynnwys grwpiau blaenoriaeth - dylid eu hannog yn gryf i fynd i'r ysgol, oni bai eu bod nhw'n hunan ynysu
neu'n fregus (yn yr achos hwn, dylent ddilyn cyngor meddygol).
• Os oes rhywun yn eu cartref yn fregus, dylent fynd i'r ysgol dim ond os gellir cadw at reolau cadw pellter cymdeithasol caeth, a
bod y plant yn gallu deall a dilyn y cyfarwyddiadau hynny.
• Dylai teuluoedd ddweud wrth eu hysgol, fel ag yr arfer, os bydd eu plentyn methu mynd fel y gall staff edrych ar y rheswm efo
nhw a rhoi sylw i rwystrau efo'i gilydd.
•Dylai ALl ei gwneud hi'n glir na fydd rhieni yn cael eu dirwyo am beidio ag anfon eu plant i'r ysgol ar yr adeg hon, ac ni fydd
ysgolion yn cael eu dwyn i gyfrif am lefelau presenoldeb.
• Dylai ysgolion barhau i roi gwybod i weithwyr cymdeithasol os nad yw plant sydd â gweithiwr cymdeithasol yn mynd i'r ysgol.
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• Angen canllawiau cenedlaethol/lleol ar asthma/cyflyrau meddygol eraill.
Ni ddylai unrhyw un sydd wedi derbyn llythyr cysgodi fod yn bresennol ar hyn o bryd (yn unol â LlC).
• Efallai bydd ALl yn dymuno diffinio'r term 'bregus' fel bod gan yr holl randdeiliaid yr un diffiniad.
• Dylai ysgolion allu adnabod staff sy'n gweithio gartref a staff sydd ar gael yn yr ysgol.
• Mater ychwanegol yw staff sydd â phlant oedran ysgol, mae angen adnabod hyn a'i ystyried yn y rota
• Dylai ysgolion ystyried adleoli staff: ni fydd staff sy'n gweithio yn yr ysgol yn gallu gwneud yr un dyletswyddau dysgu o bell.
• Gall fod angen ystyried adleoli grwpiau i sicrhau tegwch a chydbwysedd ymysg staff.
• Dylid rhannu darpariaeth ar gyfer profi Covid-19, a dylai'r holl randdeiliaid ei deall.
•Dylai ALl, Cyrff Llywodraethu ac Uwch Arweinwyr fod yn ymwybodol o les eu staff i gyd, gan gynnwys uwch arweinwyr eu
hunain, a'r angen i weithredu arferion gwaith hyblyg mewn ffordd sy'n hybu cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, ac yn
cefnogi athrawon ac arweinwyr.
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• Dylid gwneud hyn mewn partneriaeth â'r ALl i sicrhau cysondeb ac ymgynghori priodol â'r holl randdeiliaid.
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Sylwadau Ychwanegol gan yr Ysgol

• Anfonwyd holiadur at bob rhiant i sicrhau nifer y disgyblion sy'n debygol o ddychwelyd. Staff y swyddfa yn cyfathrebu â'r rhai
na chawsant ymateb.
• Blwyddyn 10 i mewn ddydd Llun
• Disgyblion Blwyddyn 9 a Throchi 6 dydd Mawrth
• Blwyddyn 8 i mewn ddydd Mercher
• Disgyblion Blwyddyn 7 a 12 i mewn ddydd Iau
• Disgyblion ADY i gael eu lleoli yn yr Ystafell Ddosbarth Adnoddau gydag athro ADY a Chymhorthyddion
• Plant Gweithwyr Allweddol o ddydd Llun i ddydd Gwener - yn cael eu cadw yn y Llyfrgell i ffwrdd oddi wrth eraill bob amser.
• Pob disgybl wedi'i gofrestru ar ôl cyrraedd a throsglwyddo gwybodaeth i SIMS gan staff swyddfa??

Cyfrifoldeb

Sylwadau Ychwanegol

CP

A ydych yn fodlon
bod y risgiau a
nodwyd wedi cael
sylw?

Sgôr

Difrifoldeb

Mesurau Ychwanegol

Tebygolrwydd

Sgôr

Mesurau Presennol

Difrifoldeb

Maes Pryder

Tebygolrwydd

Grŵp

Y

CP
ELJ
AME

y

CP
AME

y

ELJ

y

HWB

y

CP
ELJ

y

CP
HWB

y

Ni ddylai dysgwyr na staff fynychu ysgolion / lleoliad o dan unrhyw amgylchiadau os ydynt:
- yn teimlo'n sâl, dioddef o unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli
blas neu arogl) neu maent wedi profi'n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf.
- yn byw gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi profi'n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf.

• Canllawiau i rieni a staff i nodi disgwyliadau yn glir yn ystod y diwrnod ysgol:
- bydd y disgyblion wedi'u lleoli yn yr ystafell ddosbarth hwb ar gyfer diwrnod ysgol a bydd ganddynt uchafswm o 2 aelod o staff
sy'n cyflwyno lles, sgiliau a gweithgareddau Google Classroom.
- bydd tri phwynt egwyl estynedig yn yr awyr agored a fydd yn cael eu goruchwylio yn cael eu cynnwys yn y diwrnod ysgol ar
gyfer disgyblion
• Bydd staff y swyddfa yn cysylltu â phob rhiant nad ydynt wedi ymateb i'r holiadur gwreiddiol i holi a fydd eu plentyn yn
dychwelyd i'r ysgol ai peidio
• Bydd y broses ar gyfer hysbysu'r ysgol o ddiffyg presenoldeb plentyn yn dilyn y weithdrefn arferol a bydd yn cael ei chynnwys
yn y Canllawiau i Rieni.
• Bydd Canllawiau i Rieni yn hysbysu rhieni na fydd yr ysgol yn olrhain presenoldeb disgyblion nes bod Addysg Statudol yn
ailddechrau.
• Bydd staff Hwb yn cysylltu'n rheolaidd ag unrhyw ddisgybl nad yw'n dychwelyd i'r ysgol a byddant yn adrodd i'r Gweithiwr
Cymdeithasol os nad yw disgybl â gweithiwr cymdeithasol yn mynychu
• Bydd gweithgareddau Google Classroom yn parhau i gael eu gosod gan athrawon bob dydd Gwener ar gyfer yr wythnos
ganlynol
• 7 aelod o staff addysgu yn cysgodi / nodyn salwch neu absenoldeb tymor hir
• Dim ond un disgybl a ddiffiniwyd yn Fregus yn unol â chanllawiau'r ALl hyd yn hyn - newydd ar y rhestr ers Mehefin 2020.
• Mae'r ysgol wedi nodi staff sy'n gweithio gartref a staff ar gael yn yr ysgol gydag amserlen wedi'i chreu - aelodau staff i mewn
am 2 ddiwrnod yr wythnos ar y mwyaf gyda UDRh i fewn 4 diwrnod. Pennaeth mewn 5 diwrnod.
• Cwestiynwyd staff ar unrhyw faterion a allai fod ganddynt gyda gofal plant.
• Mae amserlen dyrannu staff i ddosbarthiadau yn golygu cyswllt cyfyngedig â disgyblion. Rhoddir dydd Gwener fel amser CPA
ar gyfer gwaith Dysgu o Bell
• Bydd gwybodaeth am brofi Covid-19 yn cael ei rhannu trwy e-bost
• Rhoddir cyfle trwy gydol y broses gloi ar gyfer unrhyw drafodaeth llesiant - bydd hyn yn parhau.
• Mae staff wedi cael eu cyfarwyddo i gysylltu â CP gyda thystiolaeth o lythyr cysgodi / pryder iechyd.
• Mae angen nodyn meddyg ar gyfer unrhyw berson heb lythyr cysgodi sydd ddim yn fodlon dychwelyd i'r gwaith
• Bydd amserlen dros dro yn mynd i'r afael â'r maes pryder hwn
• Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal cyn 29 Mehefin i PA drafod a chyflwyno canllawiau.
• PA i ledaenu i aelodau'r adran.
• Mae'r ysgol yn gweithio gyda'r ALl ar ddisgyblion sy'n agored i niwed a nodwyd - dim ond un disgybl a nodwyd gan yr ysgol
(Mehefin 2020).
• Bydd yr ysgol yn defnyddio canllawiau Llywodraeth Cymru i nodi disgyblion pellach yn ôl yr angen
• Mae adnabod staff sy'n agored i niwed yn parhau trwy gais 'Forms' dyddiol sydd wedi bod yn weithredol trwy gydol y cyfnod
cloi.
• Mae'r rhai sydd â llythyrau cysgodi wedi cael cyfarwyddyd i anfon copi at CP.
• Bydd angen nodyn doctor ar gyfer unrhyw absenoldeb arall sydd oherwydd amharodrwydd i ddod i'r ysgol.

• Mae Ystafell Salwch wedi'i baratoi ar gyfer unrhyw ddisgybl / aelod o staff sy'n arddangos arwyddion o salwch nes y gellir eu
cludo adref.
• Yr holl staff i ddiweddaru gwybodaeth gyswllt â swyddfa'r ysgol.
• Un toiled penodol wedi'i ddyrannu ar gyfer unrhyw un sy'n arddangos arwyddion
• Aelodau staff i'w hanfon adref ar unwaith / Aelod arall o'r cartref i'w nôl.
• Staff y swyddfa i gysylltu â rhieni ar unwaith ynghylch unrhyw angen i gasglu disgybl o'r ysgol oherwydd arddangos arwyddion
• Rhannwyd canllawiau clir â rhieni wythnos cyn agor sy'n cynnwys protocol ar gyfer unrhyw ddisgybl sy'n arddangos arwyddion
• Cytundeb ysgol gartref i gynnwys protocol ar gyfer unrhyw ddisgyblion sy'n arddangos arwyddion
• Dylai unrhyw un sy'n arddangos symptomau aros gartref am 7 diwrnod a dylent drefnu i gael eu profi.
• Dylai unrhyw un sy'n byw gyda rhywun sy'n arddangos symptomau ond sy'n aros yn iach aros gartref am 14 diwrnod o'r
diwrnod y daeth y person cyntaf yn sâl.
• Bydd arwynebau y mae dysgwyr neu staff â symptomau wedi dod i gysylltiad â nhw yn cael eu glanhau'n ofalus.

Dysgwyr a Staff

Dangos symptomau yn yr ysgol - Gweithwyr,
Dysgwyr, Rhieni/Gofalwyr

• Ni ddylai gweithwyr,
dysgwyr neu rieni/gofalwyr
sy'n teimlo'n wael/dangos
symptomau Covid-19 fynd
i'r/ymweld â'r ysgol.
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• Ni ddylai unrhyw weithwyr, dysgwyr neu rieni/gofalwyr sy'n teimlo'n
wael/dangos symptomau Covid-19 fynd i'r/ymweld â'r ysgol.
• Os bydd unrhyw un yn cael ei daro'n wael yn yr ysgol, rhaid iddynt adael yr
ysgol cyn gynted ag y bo modd a dilyn canllawiau hunan ynysu.
• Ysgol i fonitro absenoldeb salwch dysgwyr a dweud wrth yr ALl am unrhyw
achos a amheuir o symptomau Covid-19.

Dysgwyr a Staff

Anaf i ddysgwyr ar y safle

• Pe byddai dysgwr yn cael
anaf yn yr ysgol, byddai'r
staff yn rhoi sylw i'r anaf
neu'n trefn i weld meddyg
neu fynd i'r ysbyty.

2

4

8

• Wrth roi sylw i unrhyw glwyfau ac ati, staff ysgol i ddefnyddio cyfarpar diogelu
personol (PPE) pob amser.
• Gofyn am ganiatâd gan riant/gofalwr i fynd i'r feddygfa neu'r ysbyty yn ystod
pandemig.
• Os oes unrhyw amheuaeth (neu'n methu cysylltu â rhiant/gofalwr), cysylltu â
Galw GIG/Gwasanaethau Brys am gyngor.

2

3

6

• Mae angen ystyried beth fyddai'n digwydd petai dysgwr yn cael ei anafu'n ddifrifol, neu fod rhywun â chyflwr meddygol angen
mynd i'r ysbyty.
• Wrth gwrs, gellid galw'r gwasanaeth brys ar gyfer rhai digwyddiadau difrifol, ond nid pob tro.
• A yw staff yn fodlon mynd i'r ysbyty os na allai rhiant/gofalwr ddod i nol y dysgwr?
• A fyddai'r rhiant/gofalwr yn hapus i'r dysgwr fynd i'r ysbyty yn y lle cyntaf, gan gofio y gallai rhai fod yn amharod i fynd i'r
ysbyty ar hyn o bryd?

3

3

9

• Yn wir, gallai'r sefyllfa fod yn waeth oherwydd problemau ariannol rhieni yn
ystod cyfnod y cyfyngiadau, yn enwedig heb dâl llawn neu ddim tâl yn dod i
mewn i'r tŷ.
• Mae angen i ysgolion ddangos cydymdeimlad ac efallai llacio rhai o'u rheolau o
safbwynt gwisg ysgol.

1

1

1

• Ddylai ysgolion groesawu dysgwyr yn ôl heb wisg ysgol?
• Mae'n bwysig bod y neges hon yn cael ei rhannu gyda'r holl rieni.
• Os yn bosib, rhoi amser synhwyrol i rieni roi trefn ar sefyllfa'r wisg ysgol.
• Ble mae rhieni yn cael trafferthion ariannol, yna dylai ysgolion geisio darparu'r wisg ysgol i'r plentyn/plant.
• Efallai annog rhieni sy'n cael trafferth i drefnu'r esgidiau a gallai'r ysgol helpu efo'r wisg ysgol, gellid hefyd gofyn i'r Gymdeithas
Rieni efo gwerthu/ffeirio.

4

3

12

• Bu rhywfaint o drafodaeth y dylai staff ystyried golchi eu dillad ar ddiwedd
pob diwrnod i leihau'r potensial i drosglwyddo haint.

1

1

1

• Efallai bydd ysgolion eisiau ystyried gwisg llai ffurfiol.
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• Efallai bydd ysgolion eisiau ystyried amseroedd cychwyn gwasgarog neu
wasgaru grwpiau Blwyddyn dros sesiynau bore a phrynhawn ar wahân.
• Pob dysgwr i aros yn y tacsi nes daw staff i'w nol nhw.
• Dysgwyr i ddod i mewn drwy un drws dynodedig a golchi dwylo cyn mynd i'r
dosbarth.
• Efallai bydd ysgolion eisiau ystyried i ddysgwyr aros mewn dosbarthiadau
dynodedig ac i'r staff symud i'r dosbarthiadau hyn.

Dysgwyr a Staff

Gwisg ysgol

Dysgwyr a Staff

Cod Gwisg Staff

• Bydd plant wedi tyfu dros
gyfnod y cyfyngiadau,
efallai na fydd eu gwisg
ysgol yn ffitio bellach.
• Bydd hyn yn broblem
fawr os na roddir llawer o
rybudd iddynt ddychwelyd
i'r ysgol.
• Cod gwisg presennol
ddim yn ymarferol efallai.

Cyrraedd yr Ysgol

• Pob cerbyd i gyrraedd yr
ysgol a gollwng mewn un
lle canolog.
• Gofyn i rieni beidio â dod
â'u plant ar safle'r ysgol,
neu gyfyngu mynediad at
adeiladau'r ysgol.

"Y Diwrnod Ysgol"

Cyrraedd y Dosbarth

•Gall cyfyngiadau'r adeilad
olygu ychydig iawn o
ddisgyblion ym mhob
dosbarth.
•Wrth weithredu polisi
disgyblion statig a staff
symudol, byddai'n rhaid i
hyn fod ar sail gwaith
prosiect.

"Y Diwrnod Ysgol"

Addoli ar y cyd a Gwasanaethau

"Y Diwrnod Ysgol"

"Y Diwrnod Ysgol"

Trefniadau
Domestig

Trefniadau
Domestig

Amseroedd Egwyl/Cinio

Arlwyo

Dal/Lledaenu. Methu cadw pellter
cymdeithasol wrth roi gofal personol.

• Addoli ar y
cyd/gwasanaethau dyddiol
yn unol ag amserlen yr
ysgol.
• Mae risg sylweddol i'r
gofyn am gadw pellter
cymdeithasol, a gallu staff i
blismona gofynion yn
ddiogel.

Gall dysgwyr gael prydau
amser cinio yn yr ysgol.

• Mae ysgolion wrthi'n
dilyn canllawiau Iechyd
Cyhoeddus Cymru ar fenig
a ffedogau.
• Dylai masgiau wyneb fod
ar gael i staff.

3

3

2

3

6

2

2

4

3

2

6

• Symud desgiau i sicrhau cadw pellter cymdeithasol.
• Pob disgybl i gael ei le ei hun a'i gyfarpar ei hun i weithio
• Bydd angen i'r amserlen ystyried amser i gymryd egwyl i fynd i'r toiled, fesul
dipyn.

2

2

4

4

4

16

• Dim addoli ar y cyd fel ysgol gyfan/cyfnod allweddol na gwasanaethau.
• Cynnal addoli ar y cyd mewn dosbarthiadau unigol.

1

1

1

12

• Dylid rhoi ystyriaeth i gwtogi'r diwrnod i leihau grwpiau torfol amser egwyl.
• Dylid rhoi ystyriaeth bellach i ddileu'r angen am amser cinio drwy gwtogi'r
diwrnod a graddoli grwpiau blwyddyn rhwng y bore a'r prynhawn.
• Gellid parhau i weithredu'r drefn bresennol i blant PYD.

4

3

4

3

4

3

12

12

• Dylai dysgwyr fwyta yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain lle bo'n bosibl.
• A fydd dysgwyr yn cael eu hannog i ddod â'u cinio eu hunain? - Holwch adran
arlwyo'r ALl.

• Dilyn canllawiau ar gyfarpar diogelu personol gan gynnwys masgiau wyneb,
ffedogau a menig.
• Rhoi gwastraff mewn dau fag.
• Gofalu bod biniau gwastraff yn cael eu gwagio pob diwrnod gan y tîm
gofalwyr.
• Cynyddu oriau glanhau fel bod arwynebau yn cael eu glanhau yn drylwyr ar
ddiwedd y dydd/shifft.

3

2

3

3

2

3

• Disgyblion nad ydynt yn yr ysgol yn cael eu denu i gyfarfod â ffrindiau tu allan i'r ysgol a fyddai'n codi peryglon ychwanegol.
• Dylid parhau i gysylltu o bell â rhiant/gofalwr.

• A oes digon o doiledau/cyfleusterau ymolchi yn y bloc addysgu cyfyngedig/dynodedig?
• A oes digon o gyfleusterau golchi dwylo?
• Ystyried system unffordd tu mewn a thu allan i'r ysgol
• Gadael drysau ar agor (ar wahân i ddrysau tân) fel nad oes angen cyffwrdd â dolenni drysau ac ati. Yn yr achos hwn, bydd
angen i ysgolion adolygu eu polisïau diogelu.

• Bydd dau aelod o staff â chymhwyster Cymorth Cyntaf yn bresennol bob dydd
• Bydd PPE llawn ar gael i staff gynnal unrhyw driniaeth Cymorth Cyntaf
• Bydd staff swyddfa ar gael i ffonio'r Gwasanaethau Brys os bydd angen
• Bydd aelod o staff y swyddfa yn cysylltu â'r rhiant i roi gwybod am argyfwng, byddant yn gofyn a yw'r rhiant / gofalwr yn barod
i'r plentyn fynychu'r ysbyty
• Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Cytundeb Canllawiau i Rieni / Ysgol Gartref
• Bydd cytundeb ysgol gartref yn cynnwys pwysigrwydd cael rhif cyswllt brys gweithredol
• Bydd aelod o'r UDRh yn mynychu'r ysbyty gyda disgybl os na all rhiant / gofalwr gasglu
• Ni fydd yn ofynnol i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol ond mae disgwyl i rieni wirio priodoldeb gwisg cyn gadael y tŷ. Bydd unrhyw
ddisgyblion sy'n gwisgo dillad amhriodol yn cael eu hanfon adref ar unwaith i newid.
• Cynghorir rhieni i olchi dillad yn syth ar ôl dychwelyd adref o'r ysgol
• Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Canllawiau i Rieni

• Caniateir i staff wisgo dillad llai ffurfiol wrth fynychu'r ysgol
• Bydd staff yn cael eu cyfarwyddo i olchi dillad yn syth ar ôl dychwelyd adref o'r ysgol
• Bydd yr ysgol yn cysylltu â'r ALl ar drefniadau trafnidiaeth gan gynnwys yr holl wybodaeth am amseriad cyrraedd bysiau / yr
angen am fwy nag un taith ar gyfer bws
• Bydd staff yn cyrraedd rhwng 8:00 am ac 8:30 am. Bydd gatiau Maes Parcio Staff ar gau am 8:30
• Bydd plant Gweithwyr Allweddol yn cael eu gollwng ym Maes Parcio Staff
• Bydd bysiau ysgol yn cyrraedd ar ôl 8:30 (GWIRIO GYDA'R CWMNI) a byddant yn dilyn y llwybr a nodir ar berimedr y maes
parcio gydag un parth gollwng.
• Bydd disgyblion yn aros ar fws nes bydd y bws yn tynnu i fyny yn y Parth Gollwng
• Bydd aelod o staff yn tywys disgyblion wrth iddynt adael y bws gan sicrhau pellter 2m a'u cyfeirio i'r fynedfa briodol
• Bydd tacsis / ceir yn cyrraedd ar ôl 8:30 ac yn gollwng disgyblion wrth giat y brif llwybr
• Defnyddir 4 mynedfa ddynodedig
• Bydd aelod o staff yn cael ei leoli wrth bob mynedfa i fesur tymheredd a sicrhau defnydd o ddiheintydd dwylo (uwch na 60%
alcohol) ac yna atgoffa pa ystafell ddosbarth y byddan nhw'n mynd iddi os oes angen
• Bydd pob grŵp o ddysgwyr yn cael eu gwahanu i 5 grŵp o fewn un o bedwar parth.
• Mae'r holl ystafelloedd wedi'u gosod gyda'r nifer uchaf o ddesg a chadeiriau ym mhob ystafell yn amrywio o 6 i 8 yn dibynnu ar
faint yr ystafell - bydd un ardal waith yn cael ei rhoi i bob disgybl.
• Darperir llyfrau newydd ar gyfer gwaith a fydd yn cael eu cadw gyda'r disgybl.
• Bydd gan bob parth eu toiledau eu hunain
• Bydd gan bob parth eu mynediad / allanfa ar wahân eu hunain
• Bydd diheintydd llaw a wipes addas ym mhob ystafell
• Bydd gan yr ysgol system unffordd lawn yn weithredol
• Bydd drysau mewnol yn cael eu gadael ar agor
• Bydd aelod UDRh yn cael ei leoli ym mhob parth i fonitro seibiannau toiled disgyblion i sicrhau na fydd mwy nag un disgybl yn y
toiled ar unrhyw un adeg
• Bydd toiledau'n cael eu gwirio bob awr
• Ni fydd cynulliadau ysgol gyfan / cyfnod allweddol.
• Bydd sesiwn Amser i Feddwl yn cael ei gynnal o fewn ystafelloedd dosbarth unigol / UDRh i ddarparu deunydd

9

• Byddai hyn yn dibynnu ar nifer y disgyblion a faint o dir sydd ar gael - posibl cael ardaloedd ac ati - rheolau chwarae/ymgysylltu
ac ati - gellid ymgynghori â disgyblion.
• Byddi angen adolygu cynigion i ddefnyddio'r ffreutur i raddau, neu ddim o gwbl, yn unol â'r arweiniad gan y Llywodraeth ar
ysgolion yn darparu prydau ar y safle.

4

• Dylai'r ddarpariaeth ystyried a ddylai gynnwys brecwast, cinio ac, o bosibl, swper pan fo angen am hyd y gofal. Efallai y bydd
angen byrbrydau hefyd.
• Os yw'n bosibl, dylid gweini bwyd yn yr ystafelloedd lle mae'r dysgwyr yn ymgymryd â gweithgaredd. Mae hyn yn lleihau'r risg
o drosglwyddo haint. Dylid glanhau'r ardal yn unol â'r canllawiau ar ôl bwyta.
• Dylai staff sicrhau eu bod yn parhau i ymbellhau'n gymdeithasol yn ystod amseroedd bwyd a dylai dysgwyr eistedd dau fetr
oddi wrth ei gilydd.
• Yn yr achos hwn, dylid cael gwared ar y byrddau o annibendod, wedi'u diheintio, ac yn weledol lân cyn darparu'r
pryd/byrbryd.
• Os oes unrhyw bryderon, dylai ysgolion a lleoliadau ofyn am gyngor eu tîm iechyd yr amgylchedd lleol am gyngor.
• Dylai dysgwyr hefyd olchi eu dwylo cyn ac ar ôl bwyta a dylai staff hefyd olchi eu dwylo cyn ac ar ôl gweini bwyd.
• Efallai y bydd yr ysgol neu'r lleoliad am ystyried darparu prydau ar gyfer staff hefyd er mwyn lleihau nifer y gwrthrychau sy'n
cael eu trosglwyddo o'r adeilad ac i'r adeiladau.
• Dylai awdurdodau lleol a phenaethiaid weithio gyda darparwyr a chyflenwyr bwyd i sicrhau bod hylendid yn cael ei wneud yn
drylwyr iawn, gan gynnwys paratoi, defnyddio a gwaredu.
• Rhaid peidio â rhannu bwyd. Dylid gwahanu unrhyw fyrbrydau yn glir i osgoi hyn
• Gallai amser cinio ac egwyl gael ei wahanu i gefnogi ymbellhau cymdeithasol.
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• Adolygwch oriau/arferion glanhau i feithrin hyder y cyhoedd.
• Mae angen strategaeth ar gyfer unrhyw aelod o'r ysgol sy'n arddangos symptomau Covid-19.
• Polisi ar waith ar gyfer hysbysu cymuned yr ysgol am unrhyw achosion a gadarnhawyd a'r gallu i olrhain, lle bo hynny'n
rhesymol, eraill a allai fod wedi dod i gysylltiad â'r achos a gadarnhawyd.
• Y Cyngor presennol yw nad oes angen sgrinio tymheredd. Bydd rhieni/gofalwyr y dysgwr yn gallu gwirio eu tymheredd. Beth
bynnag, ni fydd sgrinio'n nodi pob achos o Covid-19 a gall y dull o wirio'r tymheredd roi staff mewn mwy o berygl o
drosglwyddo. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n rheolaidd. Wrth gwrs, dylai staff fod yn wyliadwrus o newidiadau i dymheredd ac
arwyddion twymyn y plant.
• Ni ddylid anfon unrhyw ddysgwr â symptomau i'r ysgol o gwbl ac mae'n hanfodol bod rhieni/gofalwyr yn cael eu hannog i
weithredu'n unol â hynny.
• I'r mwyafrif helaeth o ddysgwyr, mae Covid-19 yn salwch ysgafn. Cynghorwyd dysgwyr sydd wedi'u dosbarthu fel rhai sy'n
amddiffyn oherwydd cyflyrau meddygol a oedd yn bodoli eisoes i ymgymryd â mesurau penodol i ' gysgodi '. Mae gan y dysgwyr
hyn gyflyrau iechyd sylfaenol difrifol sy'n eu rhoi mewn perygl uchel o salwch difrifol o Covid-19 ac fe'u cynghorir i ddilyn
mesurau gwarchod yn drylwyr er mwyn eu cadw eu hunain yn ddiogel. Ni ddylai ysgolion ddisgwyl i'r dysgwyr hyn fynychu
ysgolion neu leoliadau ar hyn o bryd, a dylent barhau i gael cymorth gartref gymaint â phosibl.
• Unwaith y bydd rhywun yr amheuir ei fod wedi cael cadarnhad neu fod ganddo symptomau wedi'i nodi, rhaid nodi pob ardal
lle mae'r person hwn wedi'i adnabod a'i gadw'n glir. Dylai'r broses o reoli'r ardal fod yn ffisegol lle bo'n bosibl h.y. rhwystrau
gydag arwyddion addas neu y tu ôl i ddrysau wedi'u cloi. Dylid glanhau cyn ailfeddiannol yn dilyn canllawiau ' Covid-19: glanhau
mewn lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd '.
• Bydd angen ystyried plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed yn glinigol (nad ydynt yn gwarchod) fesul achos, ond wrth gwrs, ni
fyddem ond yn disgwyl i'r rhain fod yn bresennol os yw rhieni/gofalwyr yn fodlon bod hyn yn ddiogel iddynt.
• Mae risg y bydd dysgwyr (a staff) yn ofidus a hyd yn oed yn crio wrth ddychwelyd i'r ysgol.

• Bydd parthau allanol yn cael eu dyrannu i bob dosbarth
• Bydd amser egwyl ac amser cinio cyfnodol ar gyfer pob parth yn cael ei gynnwys yn yr amserlen
• Bydd UDRh yn goruchwylio disgyblion yn ystod amser egwyl a chinio i gynnig seibiant lles i aelodau staff
• Bydd cinio yn cael ei fwyta yn y parth - YN AROS AM WYBODAETH BELLACH GAN YR ALl AR DDARPARU CINIO

AROS AM WYBODAETH GAN YR ALl AR GINIO YSGOL - DYMA'R MODEL YR YDYM YN OBEITHIO GAEL
• Bydd y disgyblion yn dod â byrbryd a chinio gan gynnwys dŵr i'r ysgol
• Bydd y disgyblion yn bwyta byrbryd a chinio yn yr ystafell ddosbarth neu tu allan os yw'r tywydd yn caniatau
• Bydd yr ystafell ddosbarth yn cael ei glanhau â wipes addas ar ôl bwyta
• Bydd yr holl offer yn cael eu rhoi mewn bagiau ysgol cyn bwyta
• Bydd disgyblion a staff yn golchi dwylo cyn ac ar ôl bwyta
• Bydd egwyl ac amser cinio yn cael eu gwahanu ar gyfer pob ystafell ddosbarth ym mhob parth

• Bydd o leiaf 2 aelod o staff hyfforddedig Cymorth Cyntaf ar y safle ar unrhyw un adeg
• Bydd ffedog, mwgwd, menig a diheintydd dwylo ar gael ar gyfer staff Cymorth Cyntaf gyda Blwch Cymorth Cyntaf unigol i bob
un
• Bydd unrhyw ddisgybl / aelod o staff sy'n dangos arwyddion Covid-19 yn cael ei symyd i'r ystafell salwch ar unwaith; mae un
toiled dynodedig ar gyfer yr ystafell salwch; cysylltir â rhieni ar unwaith i gasglu disgyblion. Bydd staff yn cael eu hanfon adref ar
unwaith neu byddwn yn cysylltu gydag aelod arall o'r cartref os yw'r symptomau'n cael eu hystyried yn rhy ddrwg i'r unigolyn
yrru
• Os oes rhywun yn dangos symtomauu bydd rhaid glanhau unrhyw ardal yn drylwyr a symud eraill yn yr ardal i leoliad arall.
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Ymwelwyr â'r Ysgol

• Dim ond ymwelwyr
hanfodol i ddod i'r brif
dderbynfa ac aros i staff
ddod i gyfarfod â nhw.
• Dim ymwelwyr oni bai
bod hyn wedi'i drefnu o
flaen llaw.

3

3
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• Pob ymwelydd i fod wedi'i drefnu o flaen llaw.
• Dim ymwelwyr allanol heblaw am ymwelwyr allweddol e.e. nyrs ysgol,
gweithwyr cymdeithasol amddiffyn plant.
• Canslo pob ymweliad/cyswllt anstatudol neu eu gwneud drwy rith
gyfarfodydd.

2

2

4

• Cefnogaeth yr ALl i reoli disgwyliadau rhieni ac asiantaethau allanol bod ysgolion yn rhedeg 'yn ôl yr arfer' yn syth.
• Dim ymweliadau na chyfarfodydd afraid - gallent fod dros y ffôn neu Teams ac ati
• Rhaid cadw cydbwysedd rhwng diogelwch y safle a'r polisi o gadw pob drws ar agor ar wahân i ddrysau tân a drysau toiled.

Trefniadau
Domestig

Prosesau Glanhau

• Newid prosesau glanhau i
ganolbwyntio ar
arwynebau, drysau a
mannau cyffredin.
• Gofynnir i bob staff fod
yn ystyriol a chefnogi
prosesau glanhau.

4

3

12

• Glanhau i ganolbwyntio ar y blociau cyfyngedig a datblygu polisi glanhau
trylwyr.

3

3

9

• Costau cysylltiedig oherwydd ymateb i asesiad risg.

Arweiniad a
Dogfennau

Adolygu Polisïau Allweddol

• Arfarnu'r polisïau
cyfredol i sicrhau y
byddant yn gwrthsefyll
craffu dan y gofynion
presennol.

3

3

9

• Gosod strwythur adolygu polisi i sicrhau craffu a chymeradwyaeth gan y Corff
Llywodraethu.

3

3

9

• Cysylltu ag ALl i rannu arferion da a chydymffurfiad.

Arweiniad a
Dogfennau

Creu canllawiau ysgol newydd

• Mae'r arferion gwaith
presennol wedi esblygu yn
ystod cyfnod ail bwrpasu
ysgolion.
• Dylai ysgolion ystyried
gosod arweiniad newydd
ar gyfer y cyfnod ail
ymgysylltu nesaf hwn.

3

3

9

• Datblygu set o ddisgwyliadau ac egwyddorion canllaw i'r holl randdeiliaid.

2

2

4

• Gwirio efo Adnoddau Dynol bod unrhyw arweiniad diwygiedig yn cydymffurfio â chytundebau efo Undebau a Chymdeithas.
• Gall ysgolion fod eisiau ystyried datblygu llawlyfr (copi caled ac/neu ar-lein) i gyfeirio ato ar gyfer y trefniadau gweithredu
newydd.

Arweiniad a
Dogfennau

Larwm Tân/Gadael mewn achos o dân

• Mae'n bosib nad oes
unrhyw ymarferion tân,
profion larwm ac ati wedi
cael eu cynnal yn ystod
cyfnod y cyfyngiadau.
• Efallai na fyddai mesurau
arferol ysgol yn briodol yn
ystod y cyfnod hwn
oherwydd cadw pellter
cymdeithasol a newidiadau
posibl i goridorau/llwybrau
allan o adeilad yr ysgol.

3

4
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• Adolygu Asesiad Risg Tân.
• Profion larwm tân wythnosol, yn ôl yr arfer.
• Gohirio ymarferion gwagio'r adeilad mewn achos o dân (adolygu'r sefyllfa pob
6 wythnos).
• Cadw pellter cymdeithasol wrth wagio'r adeilad, os yn ymarferol.
• Cadw pellter cymdeithasol mewn man ymgynnull tân.

2

2

4

Parhad Dysgu

Adolygu dull dysgu o bell i gynnwys mwy o
ddysgwyr yn cael cyswllt â'r ysgol.

• Mae llawer o ysgolion yn
gweithredu efo tua 2% o
boblogaeth yr ysgol.
• Bydd unrhyw ail
ymgysylltu yn effeithio'n
sylweddol ar y trefniadau
hyn.

4

3

12

• Yn ôl cyfrifiadau cynhwysedd a modelu disgwyliadau, awgrymir y gallai ail
ymgysylltu cychwynnol fod rhwng 15% a 40%.
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• Dylai trefniadau gweithredu edrych ar effaith ymarferol ail ymgysylltu gan ddechrau ar 15% yn wreiddiol a chodi fesul 10%.

Parhad Dysgu

Diwrnod cyflwyno staff i'r prosesau newydd

• Yn rhan o'r rhaglen
gynllunio, dylai ysgolion
geisio cael rhaglenni
datblygiad proffesiynol yn
seiliedig ar y gweithdrefnau
newydd.
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• Gall ysgolion ddymuno ystyried graddoli yr hyfforddiant hwn i sicrhau
canllawiau cadw pellter cymdeithasol priodol.
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• Rhaglen raddol yn cynnwys hyfforddiant ac arweiniad ar yr arferion, y trefniadau a'r polisïau gweithredu newydd, ac amser i
staff baratoi'n bersonol.
• Dylid hefyd rhoi amser i addasu eu dosbarthiadau yn unol â'r trefniadau gweithredu newydd.

Trefniadau
Domestig

Parhad Dysgu

Parhad Dysgu

Sicrhau
Disgwyliadau

Rhaglen Gyflwyno i Ddysgwyr

• Bydd dysgwyr wedi cael
llu o emosiynau a
phrofiadau ers 23 Mawrth,
2020.
• Caiff hyn gryn effaith ar y
ddarpariaeth fugeiliol
mewn ysgol.
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• Dylid ystyried rhaglen gyflwyno sy'n gadael i ddysgwyr edrych ar eu teimladau
a'u hemosiynau, ac yn eu cyfeirio at y gwasanaethau cymorth sydd ar gael yn yr
ysgol.
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• Dylai gwasanaethau cymorth a lles yr ALl gysylltu ag ysgolion i helpu efo arweiniad yn gysylltiedig â 'thrawma' a, ble bo'n
briodol, gwasanaethau profedigaeth.
• Dylid gwneud yn glir i bawb yn y gymuned bod y Cwricwlwm Cenedlaethol yn dal wedi'i atal ac nad oes disgwyl i ysgolion fod
yn cyflwyno cwricwlwm tebyg i strwythur a chynnwys yr hyn a gafwyd cyn 23 Mawrth, 2020 hyd nes byd y Cwricwlwm
Cenedlaethol wedi'i adfer unwaith eto.
• Ble bydd grwpiau blwyddyn yn dychwelyd i'r ysgol, dylai arweinwyr ysgol ystyried:
- iechyd meddwl a lles dysgwyr, ac adnabod unrhyw ddysgwr allai fod angen cymorth ychwanegol er mwyn bod yn barod i
ddysgu;
- asesu ble mae dysgwyr arni yn eu dysgu, a chytuno pa addasiadau sydd angen eu gwneud i gwricwlwm yr ysgol dros yr
wythnosau nesaf;
- adnabod a chynllunio sut oriau i gefnogi addysgu grwpiau anghenion uchel, gan gynnwys dysgwyr difreintiedig, dysgwyr AAA
ac Anawsterau a dysgwyr bregus.
- cefnogi dysgwyr Blwyddyn 6 yr ysgolion cynradd i gydweithio â chydweithwyr uwchradd i'w cynnal wrth iddynt drosglwyddo i
Flwyddyn 7.
• Dylai ysgolion wneud eu gorau i gefnogi dysgwyr sy'n mynd i'r ysgol yn ogystal â'r rheiny sy'n aros adref, gan ddefnyddio
cymorth dysgu o bell.

Adolygu'r Cynnig Cwricwlwm

• Mae'n annhebygol y
gellid ailadrodd y cynnig
cwricwlwm safonol a
gafodd disgyblion yn
Nhymor yr Hydref (2019)
dan y cyfyngiadau
diwygiedig.
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Dylai ysgolion ystyried ailstrwythuro eu cynnig cwricwlwm naill ai ar sail cynnig
craidd, craidd + cynnig neu gynnig prosiect.
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• Rhannwyd arweiniad ar ail gynllunio'r cwricwlwm ar draws y rhanbarth yn yr hyfforddiant cynllunio cwricwlwm gan Ian
Gerrard.

• Rheolau'r safle yn cael eu
rhannu â holl weithwyr
ysgol, dysgwyr,
rhieni/gofalwyr drwy
drafodaethau anffurfiol,
llythyrau, e-bost ac ati.
• Staff yn monitro
rheolau'r safle fel y bo
angen.
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• Pawb i fod yn ymwybodol o reolau'r safle boed yn weithwyr, dysgwyr,
rhieni/gofalwyr.
• Arwyddion i atgyfnerthu rheolau'r safle ac arweiniad Covid-19.
• Pennaeth/Athrawon dynodedig yn monitro a gweithredu rheolau'r safle a
gofynion cadw pellter cymdeithasol.
• Cymerir camau disgyblu yn erbyn unigolion sydd yn methu dro ar ôl tro i
ddilyn unrhyw reolau safle/ALl.
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Dim cydymffurfio â rheolau

• Ni fydd yr ysgol yn trefnu i unrhyw ymwelwyr ddod i'r ysgol yn ystod y cyfnod 29 Mehefin - 17 Gorffennaf heblaw am y
gwasanaethau brys os bydd angen
• Ni ddylid gwneud unrhyw waith yn yr ysgol yn ystod y cyfnod hwn
• Bydd yn ofynnol i unrhyw berson sy'n ceisio ymweld adrodd i'r dderbynfa i siarad â staff y swyddfa. Bydd angen defnyddio
diheintydd.
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• SEE fel Swyddog Iechyd a Diogelwch yn yr ysgol yn ail-ysgrifennu'r weithdrefn gwacáu / tân gyfredol gan gynnwys diagram a
fydd yn weladwy ym mhob ystafell ddosbarth.
• Dyrennir rhif i bob dosbarth rhwng 1 a 20; bydd y pwynt gwacáu yn cael ei arwyddo ar gyfer pob dosbarth trwy gydol y cyfnod
Covid-19. Bydd hyn er mwyn hwyluso'r broses o wirio fod pob disgybl wedi gadael yr adeilad.
• Bydd 2m o bellter cymdeithasol rhwng pob pwynt gwacáu.
• Bydd yr holl drefniadau eraill yn unol â'r weithdrefn gyfredol.
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Mae'r ysgol wedi ymgysylltu â'r holl rieni i gynllunio ar gyfer ailagor ysgol ar gyfer disgyblion heblaw plant Gweithiwr Allweddol a
Disgyblion sy'n Agored i Niwed: Capasiti dydd Llun - 19%
Capasiti dydd Mawrth - 19%
Capasiti dydd Mercher - 18%
Capasiti dydd Iau - 22%
Uchafswm capasiti yn seiliedig ar nifer gyfredol y plant Gweithwyr Allweddol sy'n mynychu - 1.6%
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• Mae gan yr ysgol CLG ar waith gyda Cambrian Cleaning ac mae'r holl drefniadau wedi'u trafod a'u cytuno â Steve O'Neill.
• Bydd un aelod o'r tîm glanhau ar gael ar y safle rhwng 9:30 a 12:30 i wirio / glanhau'r holl doiledau bob awr
• Bydd un aelod o'r tîm glanhau ar y safle rhwng 12:30 a 3:30 bob dydd i wirio / glanhau toiledau bob awr
• Bydd yr holl lanhawyr sy'n weddill ar y safle rhwng 3:30 a 6:30 i lanhau'r safle.
** Codwyd materion blaenorol o ran safon glanhau gyda'r rheolwyr - bydd unrhyw lanhau is-safonol yn golygu na all yr ysgol
agor i grŵp o ddysgwyr drannoeth ac anfonir e-bost at y Prif Swyddogion Mr Steve Bailey a Mr Ian Roberts ar unwaith. **
Angen Atodiad Covid-19 ar gyfer:
- Polisi Ymddygiad
- Polisi Amddiffyn Plant a Diogelu Plant
- Polisi Toiledau
- Polisi Asesu
- Polisi Trosglwyddo
- Polisi Gwisg
- Defnydd disgyblion o ffonau symudol, defnydd y we a BYOD

Bydd yr ysgol yn cynhyrchu dwy ddogfen allweddol i dynnu sylw at y disgwyliadau:
1) Canllawiau i Rieni / Gofalwyr
2) Canllawiau i Staff
Ni fydd unrhyw ystafelloedd dosbarth heb ffenestri y tu allan yn cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod 29 Mehefin - 17
Gorffennaf

• Esboniad o gynlluniau a sesiynau Holi ac Ateb gyda chynrychiolwyr yr Undeb ar 10 Mehefin ar Teams
• Esboniad o gynlluniau, hyfforddiant a Holi ac Ateb i PA 16 Mehefin ar Teams
• PA i rannu gwybodaeth ag aelodau eraill yr adran cyn 24 Mehefin ar Teams
Mae'r dull hwn o hyfforddi a rhoi gwybod yn sicrhau nad oes angen glanhau adeilad yr ysgol ymhellach
Mae UDRh a Gofalwyr wedi paratoi ystafelloedd dosbarth ar gyfer ailagor.
Hysbysu staff nad yw eu sylfaen dosbarth arferol yn cael ei dyrannu iddynt mwyach.

• Bydd Canllaw i Rieni yn cynnwys esboniad o'r diwrnod ysgol - i'w rannu â disgyblion cyn cychwyn
• Bydd yr holl staff yn cael gwybodaeth i'w rhannu â disgyblion ar ôl cyrraedd yn ystod yr wythnos gyntaf.
• Bydd lles yn ganolbwynt allweddol ar gyfer trafod gyda disgyblion
• Bydd staff Hwb ar gael i unrhyw ddisgyblion; byddant hefyd yn ffonio unrhyw ddisgyblion nad ydynt yn dychwelyd am wiriad
llesiant

• Bydd Dysgu ac Addysgu yn cynnwys mynd i'r afael â materion lles, meddylfryd twf, trafod straeon llwyddiant gan ddisgyblion
gan gynnwys unrhyw sgiliau newydd a ddysgwyd yn ystod y broses gloi. Bydd y ffocws ar yr hyn y mae disgyblion wedi'i ddysgu
nid ar y gwaith nad yw disgyblion wedi'i gwblhau.
• Bydd disgyblion yn cael eu cyflwyno i dasgau allweddol yn ymwneud â phwysigrwydd dysgu annibynnol wrth symud ymlaen i
ddysgu cyfunol ym mis Medi
• Tasgau Google Classroom
• Defnyddir tasgau prosiect o GwE ym mis Medi

• Canllawiau i Rieni i gynnwys gwybodaeth allweddol; bydd yr ysgol yn cynghori trafodaeth gartref am reolau cyn dychwelyd
• Diwygiwyd polisi ymddygiad gydag atodiad Covid-19
• Dim goddefgarwch bydd unrhyw ymddygiad amhriodol yn ei gwneud yn ofynnol i rieni gasglu plentyn yn syth o'r ysgol a
thynnu cynnig yn ôl yn y dyfodol.

Sicrhau
Disgwyliadau

Cyfathrebu â rhieni/gofalwyr

•Cydnabyddir bod cynnal
perthynas effeithiol a
chadarnhaol rhwng yr
ysgol a'r cartref yn
greiddiol ac, yn rhan o hyn,
mae ysgolion wrthi'n
defnyddio ystod o ddulliau
ar gyfer cyfathrebu efo
rhieni/gofalwyr i gynnwys
galwadau ffôn, defnyddio'r
cyfryngau cymdeithasol, ebost, testun, defnyddio
Hwb a thynnu partneriaid i
mewn i gefnogi teuluoedd
efo adnoddau.
• Gall negeseuon ar
newyddion cenedlaethol a
Chymru arwain ar beth
dryswch o ran y
goblygiadau i'w hardal leol
nhw.
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• Rhesymeg a phwrpas pendant dros ysgolion yn ail agor yn helpu rhoi
tryloywder a gwybodaeth i rieni/gofalwyr ar ba ddysgwyr sy'n cael blaenoriaeth
a pham.
• Ysgolion yn cael eu cefnogi efo modelau/templedi o'r hyn i'w gynnwys mewn
gohebiaeth i rieni/gofalwyr i egluro'r rolau a'r cyfrifoldebau a fydd ganddyn
nhw, y dysgwyr, a'r ysgol yn y cyfnod nesaf hwn wrth ddychwelyd i'r ysgol. .
• Rhannu esboniadau a modelau o'r diwrnod ysgol, yn ogystal â dealltwriaeth o
ofynion cadw pellter cymdeithasol o fewn adeilad yr ysgol.
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• Dylai ysgolion a lleoliadau ddarparu dulliau cyfathrebu clir er mwyn sicrhau bod rhieni/gofalwyr yn deall disgwyliadau. Gallai
hyn gynnwys:
• Rhybudd ymlaen llaw gan rieni ynghylch a fyddant yn anfon eu plant.
• Cynghorwch y rhieni i ddatgan nad yw eu plant wedi dangos symptomau Covid-19.
• Eglurder o ran trefniadau trafnidiaeth i ac o safle'r ysgol, bydd hyn hefyd yn cynnwys gollwng a chasglu.
• Amseru diwrnod ysgol – yn enwedig os yw'r ysgol yn amseroedd cychwyn syfrdanol.
• Mynedfeydd ac allanfeydd ysgol – gall hyn fod yn wahanol i drefniadau "arferol".
• Trefniadau bwyta a pholisi hylendid.
• Gweithdrefnau os yw plentyn yn mynd yn sâl yn ystod amser yn yr ysgol.
• Trefniadau ar gyfer grwpiau o ddysgwyr drwy gydol y diwrnod ysgol.
• Protocolau clir ar gyfer plant iach sy'n dychwelyd i'r ysgol yn unig, yn deall beth sy'n digwydd yn ystod y dydd os bydd plentyn
yn troi'n sâl.
• Ysgolion i ystyried y dull o gefnogi teuluoedd cyfan gyda mwy nag un plentyn yn dychwelyd ar yr un pryd.
• Ysgolion i ystyried sut y gall rhieni roi adborth i ysgolion-holiadur ar farnau am ddychwelyd, adborth ar ddysgu o bell a
chymorth sydd ei angen ar blant.

• Holiadur wedi'i anfon at rieni i ddarganfod y bwriad
• Mae'r Canllawiau i Rieni yn cynnwys gwybodaeth am: - pwysigrwydd datgan a yw eu plant yn dangos symptomau Covid-19.
- trefniadau trafnidiaeth i ac o safle ysgolion, bydd hyn hefyd yn cynnwys gollwng a chasglu.
- amseriad diwrnod ysgol
- mynedfa ac allanfa ysgol - gall hyn fod yn wahanol i drefniadau arferol.
- trefniadau bwyta a pholisi hylendid.
- gweithdrefnau os yw'r plentyn yn mynd yn sâl yn ystod amser yn yr ysgol.
- trefniadau ar gyfer grwpiau o ddysgwyr trwy gydol y diwrnod ysgol.

• Ysgol i ofyn am adborth gan rieni a disgyblion - adborth ar ddysgu o bell a chefnogaeth sydd eu hangen ar blant wrth baratoi ar
gyfer Medi 2020.
• Atgoffa rhieni i edrych ar wefan yr ysgol (www.ysgolmorganllwyd.cymru) dros gyfnod gwyliau'r Haf i gael diweddariadau
pwysig.
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