
Gweithrediadau ysgolion: rhestr wirio ar gyfer diwrnodau cynllunio 

Ionawr 2022 

 
Isod mae meysydd allweddol y dylid eu hystyried tra’n ailymweld â’ch cynlluniau wrth 

gefn ac asesiadau risg ar gyfer y tymor i ddod. Nid yw hon yn restr holl gynhwysfawr 

ac mae er mwyn helpu i'ch cefnogi gyda'r prosesau hyn. Dylid ei ystyried ochr yn 

ochr â'r Fframwaith Penderfyniadau Rheoli Heintiau Lleol a’r canllawiau i leoliadau 

addysg ar blant  a phobl ifanc sy'n wynebu mwy o risg glinigol ac oedolion sy'n 

eithriadol o agored i niwed yn glinigol. Noder os gwelwch yn dda fod angen i 

gyflwyno unrhyw fesurau fod yn gymesur â'r hyn sy'n digwydd yn y gymdeithas 

ehangach - dylai ysgolion geisio sicrhau bod trefniadau'n cyd-fynd mor agos â 

phosibl â threfniadau sydd ar waith ar gyfer dysgwyr mewn cyd-destunau eraill. 

 

Capasiti staffio  Sut byddwch yn rheoli a chyfathrebu trefniadau ar 

gyfer gweithredu gyda amrywiaeth o lefelau o 

absenoldebau staffio e.e. 10%, 20%, 30%, 40%, 

50%? 

 Dylid annog yn gryf i staff a dysgwyr oed uwchradd 

ddefnyddio prawf LFD cyn mynychu’r ysgol ar 

ddydd Llun/Mercher/Gwener a chofnodi’r 

canlyniadau. Efallai y byddwch am ddosbarthu 

nodyn i atgoffa staff o bwysigrwydd defnyddio’r 

profion, cofnodi’r canlyniadau a pheidio â dod i’r 

ysgol os oes ganddynt symptomau COVID-19. 

 Dylai staff barhau i dderbyn cynnig o 

frechlyn/brechlyn atgyfnerthu pan fydd y cynnig ar 

gael. 

Cynlluniau ar gyfer 

symud i ddysgu o 

bell 

 Dylai unrhyw cyfnodau o ddysgu o bell gael eu 

cadw mor fyr â phosib ac ond yn cael ei roi ar waith 

mewn ymateb i sefyllfaoedd penodol e.e. diffyg staff 

o ganlyniad i salwch. 

 Oes cynlluniau cadarn mewn lle gyda chi i symud i 

ddysgu o bell os bydd angen? Rydym yn cydnabod 

y bydd ysgolion arbennig yn benodol angen 

ystyried ffactorau penodol wrth gynllunio ar gyfer 

cyfnodau o ddysgu o bell. 

 Oes gan ddysgwyr yr offer a wybodaeth sydd ei 

angen i symud yn gyflym i ddysgu o bell fel mesur 

dros dro pe bai hynny’n angenrheidiol?  

 Sut y byddwch chi'n penderfynu pa grwpiau 

blwyddyn a allai fod yn gorfod symud i ddysgu o 

bell? Er enghraifft, lle bo hynny'n ymarferol, dylid 

rhoi blaenoriaeth i grwpiau blwyddyn arholiadau 

barhau â dysgu wyneb yn wyneb. 



Darpariaeth ar gyfer 
plant gweithwyr 
hanfodol a dysgwyr 
bregus 

 Yn ystod unrhyw gyfnod o ddysgu o bell ar gyfer 
pob neu rai dosbarthiadau/grŵp blwyddyn, rhaid 
ystyried parhau â darpariaeth ar y safle ar gyfer 
plant gweithwyr hanfodol a dysgwyr bregus. Er y 
gallai fod yn heriol rhoi trefniadau o'r fath ar waith, 
gallai fod effeithiau ehangach o bosibl os nad yw'r 
ddarpariaeth hon yn ei lle. Er enghraifft, effaith ar 
iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Dylai'r 
trefniadau hyn gael eu cyfleu'n glir i deuluoedd. 
Efallai yr hoffech drafod y ddarpariaeth hon gyda'ch 
awdurdod lleol yn enwedig os oes gennych 
bryderon penodol am eich gallu i ddarparu ar gyfer 
y grwpiau hyn o ddysgwyr. 

 Sut byddwch yn blaenoriaethu darpariaeth wyneb 
yn wyneb i blant gweithwyr hanfodol a dysgwyr 
bregus os bydd capasiti wedi ei gyfyngu?  

 Ydych chi wedi adolygu yn ddiweddar pa ddysgwyr 
byddai wedi eu cynnwys o fewn y grwpiau hyn?  

 Pa ddarpariaeth fydd yn cael ei gynnig i blant 
gweithwyr hanfodol a dysgwyr bregus os bydd tarfu 
i ddarpariaeth ar y safle? 

Cynlluniau wrth gefn 

ar gyfer dysgwyr 

mewn blynyddoedd 

arholiad 

 

 Pe byddai tarfu i ddarpariaeth ar y safle, sut 

byddwch yn sicrhau bod dysgwyr sydd i fod i sefyll 

arholiadau yn ystod Ionawr 2022 yn gallu parhau i 

wneud hynny yn ddiogel? 

 Sut byddwch yn parhau i gefnogi dysgwyr mewn 

blynyddoedd arholiad yn ystod unrhyw gyfnodau o 

darfu ar ddysgu ar y safle? Wrth wneud hyn dylech 

ystyried y pecyn o gefnogaeth pellach ar gyfer 

dysgwyr mewn blynyddoedd arholiad a 

gyhoeddwyd cyn gwyliau’r Nadolig. 

Trefniadau 
gweithredol 

 Dylech nawr adolygu eich trefniadau gweithredol ar 
sail y mesurau amrywiol ar gyfer y lefel ‘Uchel Iawn’ 
fel a nodi yn y Fframwaith Penderfyniadau Rheoli 
Heintiau Lleol. 

 Para baratoadau sydd angen eu gwneud cyn i 
ddysgwyr ddychwelyd er mwyn rhoi unrhyw 
newidiadau ar waith e.e. systemau unffordd, 
cynlluniau eistedd (gan gydnabod na fydd rhai 
mesurau yn addas ar gyfer dysgwyr iau neu rheini 
ag anghenion dysgu ychwanegol)? 

 Pa effaith fydd y trefniadau hyn yn eu cael ar 
feysydd eraill? Er enghraifft teithio, darpariaeth 
cinio am ddim, a chlybiau brecwast. 

 Sut byddwch chi’n cyfathrebu unrhyw newidiadau i 
staff, dysgwyr a rhieni/gwarcheidwaid? 

 Ystyriwch sut mae modd sicrhau awyru digonol. 
Mae rhagor o ganllawiau ar gael yma. Mae 
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dyfeisiadau monitro carbon deuocsid wneud eu 
gwneud ar gael i bob ysgol – mae canllaw ar sut i 
ddefnyddio’r rhain er mwyn helpu i reoli lefelau 
awyru mewn lleoliadau addysg ar gael. 

Cyflenwadau prawf 
LFD 

Ar gyfer ysgolion cynradd 
 Mae trefniadau ar waith er mwyn i gyflenwadau 

cychwynnol o gitiau LFD fod ar gael i chi trwy eich 
awdurdod lleol i gefnogi'r trefniadau newydd ar 
gyfer dysgwyr a nodwyd fel cysylltiadau o achos 
positif (gweler isod). Mae gwaith ar y gweill i'ch 
galluogi i archebu cyflenwadau i'w dosbarthu yn 
uniongyrchol i'ch ysgol yn y dyfodol agos. Byddwn 
yn eich hysbysu pan fydd y trefniadau hyn yn eu lle. 

 A oes gennych ddigon o gyflenwadau o LFDs ar 
gyfer staff i gefnogi trefniadau profi arferol? 
Sicrhewch eich bod yn cyflwyno archebion ar-lein 
cyn y pwynt cau wythnosol (dydd Mawrth am 5pm). 

 
Ar gyfer ysgolion uwchradd ac arbennig 
 A oes gennych ddigon o gyflenwadau o LFDs ar 

gyfer staff a dysgwyr i gefnogi trefniadau profi 
arferol? Sicrhewch eich bod yn cyflwyno archebion 
ar-lein cyn y pwynt cau wythnosol (dydd Mawrth am 
5pm). 

 

Rydym hefyd am dynnu eich sylw at rai diweddariadau a’ch atgoffa am bynciau 

allweddol a fydd o ddiddordeb i chi wrth i chi baratoi ar gyfer dychweliad dysgwyr. 

 

Newidiadau i drefniadau hunan-ynysu ar gyfer rheini sy’n cael eu hadnabod fel 

cyswllt o achos positif 

 

 Mae trefniadau hunan-ynysu wedi newid. Erbyn hyn gofynnir i bawb dros 18 oed 

sydd wedi'u brechu'n llawn (wedi derbyn dau ddôs o frechlyn cymeradwy) a 

phlant rhwng 5 a 17 oed ddefnyddio profion llif ochrol (LFTs) bob dydd am 7 

diwrnod os cânt eu nodi fel cyswllt ag achos COVID-19 positif. Gelwir hyn yn 

‘Brofi Cyswllt Dyddiol’. Noder os gwelwch yn dda ei bod yn annhebygol y bydd 

dosbarth/grŵp cyfan yn cael eu hystyried yn gysylltiadau agos (gweler isod am 

ragor o wybodaeth am y diweddaraf ar olrhain cyswllt). 

 Rydym yn argymell bod y rhai sy'n cymryd Profion Cyswllt Dyddiol yn eu 

defnyddio cyn iddynt gyrraedd yr ysgol bob dydd. Nid oes angen i'r unigolion hyn 

hunan-ynysu am y diwrnod hwnnw oni bai bod ganddynt brawf llif ochrol positif 

neu eu bod yn datblygu symptomau. Os ydynt yn datblygu symptomau, dylent 

archebu prawf PCR cyn gynted â phosibl. 

 Rhaid i oedolion heb eu brechu a nodwyd fel cyswllt ag achos COVID-19 positif 

ynysu am 10 diwrnod a defnyddio LFTs ar ddydd 2 ac 8. 

 Mae’r trefniadau ar gyfer plant o dan 5 oed yn aros yr un fath - nid yw'n ofynnol 

iddynt hunan-ynysu na phrofi fel cysylltiadau. 
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 Gall unrhyw un a nodwyd fel cyswllt, sydd wedi'i frechu'n llawn neu rhwng 5 a 17 

oed, wneud defnydd o Brofi Cyswllt Dyddiol yn lle hunan-ynysu, ni waeth a ydyn 

nhw'n gyswllt yn y cartref neu'n gyswllt agos.  

 Bydd ysgolion cynradd yn fuan yn derbyn cyflenwad cychwynnol o LFDs – drwy’r 

awdurdod lleol yn y lle cyntaf a wedyn yn uniongyrchol i’r ysgol. Mae'r profion hyn 

ar gael i sicrhau bod rhieni sydd methu cael gafael ar brofion trwy ddulliau eraill 

yn gallu cael mynediad i LFDs os yw eu plentyn wedi'i nodi fel cyswllt. Bydd eich 

awdurdod lleol mewn cyswllt yn fuan i egluro sut y bydd citiau LFT ar gyfer plant 

5-11 oed ar gael i chi. Bydd ysgolion cynradd yn gallu archebu cyflenwadau 

pellach o becynnau prawf maes o law ar gyfer dysgwyr 5-11 oed gan 

ddefnyddio'r un dull ag a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer aelodau staff. 

 Cynghorir staff cynradd ac uwchradd a dysgwyr oedran uwchradd i ddefnyddio 

profion LFD deirgwaith yr wythnos ar hyn o bryd ar ddydd Llun, dydd Mercher a 

dydd Gwener gan ddefnyddio LFTs a chofnodi eu canlyniadau - dylai hyn barhau. 

Pan ddaw aelod o staff yn ymwybodol eu bod yn gyswllt ag achos positif trwy 

unrhyw fodd yna dylent gynnal profion LFD am 7 diwrnod ac yna dychwelyd i 

brofi 3 gwaith yr wythnos yn unol ôl â’r cyngor ar gyfer staff addysg. 

 Cynghorwyd staff sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n wynebu mwy o risg 

glinigol i brofi bob dydd yn unol â threfniadau gofal cymdeithasol. Mae 

gwybodaeth pellach ar gael. 

 

Olrhain Cysylltiadau 

 

Mae templedi llythyrau Rhybuddio a Hysbysu wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu'r 

cyngor diweddaraf. Gan fod y trefniadau ar hunanynysu bellach wedi newid, 

sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn defnyddio'r fersiynau diwygiedig hyn. 

 

Os oes un achos sengl wedi'i gadarnhau o Covid-19 mewn dosbarth mewn unrhyw 

ysgol, nid yw hyn yn dystiolaeth o drosglwyddo o fewn dosbarth, yn enwedig pan fo 

trosglwyddiad yn y gymuned yn uchel iawn. Pan fydd achos sengl yn cael ei 

adnabod, dylai ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig ddosbarthu llythyr hysbysu. 

Nid oes angen i ysgolion uwchradd wneud hyn gan eu bod yn gweithredu ar sail 

wahanol a bod dysgwyr yn cael eu hannog i gynnal profion LFD deirgwaith yr 

wythnos - felly nid yw llythyrau hysbysu yn cael eu hystyried yn angenrheidiol. 

 

Os oes dau achos neu fwy o fewn 7 diwrnod mewn dosbarth, y dull ar gyfer ysgolion 

cynradd ac arbennig fyddai bod yr ysgol yn dosbarthu llythyr rhybuddio a hysbysu yn 

nodi bod dau achos neu fwy mewn dosbarth ac yn cynghori rhieni/gofalwyr y byddai 

bod yn gam rhagofalus i'r dosbarth ddefnyddio profion LFD am 7 diwrnod i geisio atal 

coronafeirws rhag lledaenu'n ehangach yn yr ysgol. Cydnabyddir efallai na fydd yn 

bosibl i rai dysgwyr defnyddio profion dyddiol e.e. rhai ag anghenion addysgol 

arbennig. O ystyried bod ysgolion uwchradd yn gweithredu ar sail wahanol a bod 

dysgwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio profion LFD teirgwaith yr wythnos, nid yw’n 

cael ei ystyried yn angenrheidiol i ysgolion uwchradd symud i ddefnyddio profion am 

7 diwrnod. Fodd bynnag, os yw dysgwr neu aelod o staff yn cael eu hysbysu naill ai 

gan Profi, Olrhain, Diogelu neu gan rywun yn uniongyrchol eu bod yn gyswllt agos â 
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rhywun sydd wedi profi’n bositif dylent ddefnyddio profion yn ddyddiol am diwrnod 

cyn dychwelyd i brofi teirgwaith gwaith yr wythnos. Yn ogystal, mae nifer o ddysgwyr 

uwchradd wedi cael eu brechu ac yn gyffredinol maent yn fwy tebygol o allu adnabod 

a darparu manylion eu cysylltiadau agos er defnydd gan Profi, Olrhain, Diogelu. 

 

Amrywio amseroedd cychwyn a gorffen 

 

Fel yr oedd ar waith ar gyfer tymhorau'r gwanwyn a'r haf 2021, rydym wedi 

datgymhwyso dros dro Reoliadau Newid Amserau Sesiwn Ysgolion (Cymru) 2009. 

Yn ymarferol mae hyn yn golygu y gall ysgolion amrywio cychwyn a diwedd y 

diwrnod ysgol, yn ogystal â'r dechrau a diwedd yr egwyl ginio, fel rhan o fesurau i 

leihau'r risg o drosglwyddiad Covid. Mae’r datgymhwyso cyfredol hwn mewn lle tan 

31 Ionawr 2022 fan fydd yn cael ei adolygu. Tra fyddwch efallai am ystyried y cam 

lliniaru hwn fel rhan o’r pecyn o gamau lliniaru mewn lle ar gyfer eich ysgol efallai na 

fydd hwn yn gymesur nac addas yn ddibynnol ar gyd-destun eich ysgol. Efallai y 

byddwch am ystyried opsiynau eraill er enghraifft pennu gwahanol fynedfeydd ar 

gyfer gwahanol grwpiau blwyddyn, systemau unffordd, a dyrannu gwahanol 

ardaloedd ar yr iard ar gyfer gwahanol grwpiau blwyddyn. 

 

Byddwn yn holi am adborth gan Gyfarwyddwyr Addysg a phartneriaid eraill ar 

weithrediad y trefniadau hyn yn ogystal ag unrhyw effeithiau cysylltiedig. 

 

Mae yna nifer o ffactorau pwysig y dylid eu hystyried wrth benderfynu a yw'n briodol 

amrywio yr amseriadau hyn, fel a ganlyn: 

 

 Dylai unrhyw benderfyniad a wneir i amrywio amseriadau y diwrnod ysgol 

ystyried pob un o'n tair egwyddor arweiniol, fel y'u nodir yn y Fframwaith 

Penderfyniadau Rheoli Heintiau Lleol, fel a ganlyn. 

o I alluogi ysgolion i gynnig ystod mor eang â phosibl o gefnogaeth a 

phrofiadau, gan gynnwys darparu brecwast am ddim a chlybiau ar ôl 

ysgol, gweithgareddau allgyrsiol a phynciau ymarferol. 

o Sicrhau'r deilliannau gorau i bob dysgwr trwy ystyried ei anghenion 

addysgol a'i les. 

o Rheoli risgiau parhaus COVID-19 mor ddiogel â phosibl fel sy'n cael ei 

wneud ar gyfer heintiau eraill, a sicrhau bod y camau gweithredu i'w 

cymryd pe bai achos yn cael ei adnabod mewn ysgol yn glir. 

 Os fyddwch, fel ysgol, yn penderfynu bod amrywio amseriadau cychwyn/gorffen 

yn gam lliniaru angenrheidiol fel rhan o gyfres o gamau dylech hysbysu'ch 

Cyfarwyddwr Addysg o'ch cynlluniau cyn cyflwyno'r newidiadau hyn. Mae hyn yn 

arbennig o bwysig os oes, o bosibl, sgil-effeithiau i feysydd eraill er enghraifft, 

darpariaeth cyn ac ar ôl ysgol gan gynnwys clybiau brecwast; trafnidiaeth; arlwyo. 

 Sut fyddai newidiadau o'r fath yn cefnogi trefniadau gweithredol eraill sydd ar 

waith yn eich ysgol? Dylai amseriadau gael eu amrywio ond os oes rhesymeg glir 

dros wneud hynny. Rhaid ystyried strategaeth i ddod a’r trefniadau i ben hefyd – 

mae’r datgymhwyso cyfredol o’r rheoliadau sy'n galluogi ysgolion i amrywio 

amseriadau diwrnod yr ysgol yn ei le tan 31 Ionawr 2022 ac fe fydd yn cael ei 



adolygu bryd hynny. Nid oes sicrwydd y bydd y datgymhwyso hwn yn cael ei 

ymestyn felly dylai ysgolion fod yn barod i symud yn ôl i'r trefniadau cyfredol ar 

ddiwedd Ionawr. 

 Sut fyddai newidiadau o'r fath yn effeithio ar addysgu a dysgu? Dylai ysgolion 

geisio sicrhau nad yw amrywio amseriadau y diwrnod ysgol yn arwain at 

ostyngiad yng nghyfanswm hyd yr addysgu a'r dysgu i unrhyw ddysgwr. 

 Sut fyddai newidiadau o'r fath yn effeithio ar ddarparu gwasanaethau eraill fel 

darparu brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd? Mae Llywodraeth Cymru yn 

disgwyl bod clybiau brecwast yn gweithredu fel arfer, oni bai y byddai'n afresymol 

iddynt wneud hynny. Fe atgoffir awdurdodau lleol bod y dyletswydd cyfreithiol i 

ddarparu brecwast ysgol am ddim (adran 88 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 

Ysgol (Cymru) 2013) yn parhau yn ddigyfnewid. Anogir awdurdodau lleol i drafod 

unrhyw benderfyniad i beidio ag ailagor clwb brecwast gyda'u cynghorwyr 

cyfreithiol. 

 Sut fyddai newidiadau o'r fath yn effeithio ar ddysgwyr sy'n defnyddio cludiant 

ysgol pwrpasol neu drafnidiaeth gyhoeddus i deithio yn ôl ac ymlaen i'r ysgol?  

 Sut fyddai'r newidiadau hyn yn effeithio ar amseroedd egwyl? Mae’n bwysig i 

iechyd a lles ehangach dysgwyr fod ganddynt amseroedd egwyl digonol ac 

amserol gan gynnwys digon o amser i fwyta eu prydau bwyd. 

 Sut fyddai newidiadau o'r fath yn effeithio ar rieni/gofalwyr? Er enghraifft, a fydd 

amrywio amseriadau diwrnod yr ysgol yn arwain at rieni/gofalwyr yn treulio 

cyfnodau estynedig wrth gatiau'r ysgol i ollwng/casglu brodyr a chwiorydd o 

wahanol oedrannau? 

 Sut ydych chi’n bwriadu cyfathrebu’r newidiadau hyn i ddysgwyr a’i rhieni? 


