
 



 

Annwyl Riant/Warcheidwad a Disgyblion, 

Hoffwn  ddechrau drwy ddiolch i’n holl rieni am eu hamynedd a’u cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod digynsail hwn. 
Rwyf yn llwyr werthfawrogi’r her o gydbwyso dysgu hirbell eich plentyn ynghyd â’ch cyfrifoldebau gwaith eich hunain 
gan sicrhau diogelwch a lles eich teulu yn ogystal.  Hoffwn hefyd ddiolch i’n holl ddisgyblion am y ffordd maent wedi 
ymateb ers i’r ysgol gau. Maent wedi ymateb gydag aeddfedrwydd ac wedi profi i fod yn llysgenhadon gwych yn ystod 
yr amser anodd hwn. Gwn bod llawer wedi dangos ymroddiad eithriadol wrth gwblhau tasgau gartref, wrth gysylltu  
â’u hathrawon drwy blatfform dysgu ar-lein yr ysgol, tra’u bod  hefyd yn sicrhau eu lles eu hunain, eu teulu a’u ffrindiau. 
O dan yr amgylchiadau hyn, mae ein gwerthoedd craidd fel cymuned ysgol, gan gynnwys aeddfedrwydd, gofal a 
chydymdeimlad, ynghyd â dyfalbarhad ac ymroddiad, yn parhau i fod yn allweddol  a bydd hyn yn sicr yn parhau i fod 
yn wir dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.  

Gallaf nawr gadarnhau, yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg ar 3 Mehefin, fod yr ysgol ar hyn o bryd yn gweithio 
ar  y cynlluniau angenrheidiol ar gyfer cyfres o sesiynau ‘siecio i mewn, dal i fynd a pharatoi’ cyn gwyliau’r haf. Fel 
ysgol, rydym  yn awyddus i groesawu’n disgyblion yn ôl ac yn sicr yn cytuno y bydd hyn yn gyfle i’w cefnogi gyda’u lles 
a’u dysgu. 

Mae tipyn o fanylion sydd angen eu cadarnhau o hyd ac rydym yn gweithio’n ddiwyd er mwyn ceisio datrys ystod eang 
o broblemau logistaidd. Gwerthfawrogwn yn llwyr yr heriau unigryw y bydd ein cynlluniau i ail-agor yn eu cyflwyno i 
bob teulu unigol ac rydym yn ceisio sefydlu’r cynlluniau mwyaf effeithiol i rieni, disgyblion a staff, sydd yn gosod 
pwyslais cadarn ar ddiogelwch pawb. Rwyf yn ymwybodol, fodd bynnag, fod angen rybudd o flaen llaw, ar rieni, o ran 
pryd mae eu plant yn debygol o fod yn yr ysgol, ynghyd â syniad o fformat y diwrnod. Bwriad y cynllun, felly, yw darparu 
manylion sy’n amlinellu beth fydd yr ysgol yn ‘edrych fel’ i bawb cyn gynted ag y byddwn yn ailagor.  

Bydd y sesiynau ‘siecio i mewn, dal i fyny a pharatoi’ yn dechrau, i rai disgyblion, ar 29 Mehefin a byddant yn golygu 
bod pob blwyddyn ysgol yn mynychu’r ysgol ar ddiwrnod penodol yr wythnos fel y’u disgrifir ar y dudalen ganlynol.  
(Amserlen Wythnosol, Sesiynau siecio i mewn, dal i fyny a  pharatoi). Bydd hyn yn ein  caniatáu i gynnig cefnogaeth 
bersonol i’r disgyblion,  o ran eu lles a’u dysgu ar-lein. Bydd yr wythnos ysgol yn debygol o edrych yn wahanol iawn 
gyda grwpiau blynyddoedd gwahanol yn mynychu ar wahanol ddyddiau, wrth barhau gyda’u dysgu o hirbell ar 
ddyddiau eraill. Fydd sesiynau yn para ychydig oriau tan amser cinio er mwyn i ni gynllunio dechreuad graddol a gorffen 
graddol i’r diwrnod fydd yn ein galluogi i lanhau pob safle yn drwyadl cyn i’r grŵp nesaf o ddisgyblion gyrraedd y 
diwrnod canlynol.  

Bydd bywyd ysgol yn sicr yn edrych a theimlo’n wahanol iawn ac mae disgwyl i hyn,o bosib, barhau i dymor yr Hydref. 
Yn ystod y sesiynau hyn, bydd gweithdrefnau hylendid llym yn eu lle, gan gynnwys golchi dwylo rheolaidd ynghyd â 
mesurau cadw pellter cymdeithsaol a rhagofalon iechyd a diogelwch eraill. Gweler isod fanylion pellach o’r rhain. 
(Mesurau Iechyd a Diogelwch i Ddisgyblion a Rhieni.) Rydym yn y broses o ffilmio fideos yn dangos sut y bydd pob 
safle yn edrych yng ngoleuni’r mesurau hyn, a gobeithiwn rannu’r rhain gyda rhieni a disgyblion yr wythnos nesaf.  

Os ydych yn penderfynu peidio â danfon eich plentyn i’r ysgol, fe fyddwn wrth gwrs yn parhau i ddarparu gwaith drwy’r 
ddarpriaeth dysgu o hirbell. Rydym yn llwyr barchu eich penderyfniad mewn perthynas â’r mater hwn a byddwn yn 
sicrhau ein bod yn gweithio ochr yn ochr gyda rhieni wrth sefydlu’r trefniadau mwyaf effeithol ar gyfer teuluoedd 
unigol. 

Bydd darpariaeth gofal plant HWB yr ysgol ar gyfer plant gweithwyr allweddol yn parhau ar gyfer y rheini sydd wedi 
cofrestru eisoes. Nodwch, os gwelwch yn dda, o ganlyniad i oriau estynedig y ddarpariaeth hon, ac er mwyn caniatáu 
i ni  barhau i drefnu ystod eang o weithgaredau ac ymweliadau darparwyr allanol, y bydd y ddarpariaeth hon yn parhau 
ar safle Gellihaf, ond yn parhau i fod ar agor i ddisgyblion cymwys o’r ddau safle. Bydd rhaid i’r holl geisiadau ar gyfer 
y ddarpariaeth hon gael eu gwneud drwy wefan yr Awdurdod Lleol. Gofynnwn yn garedig, ble y bo’n bosib, bod rhieni 
yn gofyn am yr union ddyddiadau y bydd angen gofal plant arnynt mor fuan ag y bo modd o flaen llaw er mwyn i ni 
fedru sicrhau trefniadau staffio digonol. 

Hoffwn ddiolch i chi i gyd am eich amynedd a’ch cefnogaeth unwaith eto yn ystod y cyfnod yma, gan bwysleisio fy mod 
i, ynghyd â’r corff llywodraethol, yn gosod diogelwch a lles ein holl ddisgyblion wrth galon pob penderfyniad. Yn y 
cyfamser, arhoswch yn ddiogel, anogwch eich plant i barhau gyda’u dysgu o hirbell a pheidiwch ag oedi cyn  cysylltu 
â’r ysgol os hoffech unrhyw  gyngor pellach. 

 

                                       

                                                   Mr Matthew Webb (Prifathro, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  

 

 



 

 

Rhesymwaith 

Mae’r cynllun hwn yn gosod allan y manylion ar gyfer ailagor dau safle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni o 29 Mehefin. Mae’n 

seiliedig ar gyfarwyddyd a chyngor cyfredol gan Lywdoraeth Cymru a’r Awdurod Lleol ac wedi ei lunio yn dilyn 

ymweliad Iechyd a Diogelwch â’r ddau safle. Mae sylw arbennig wedi ei roi i ganllaw diweddaraf y Llywdoraeth, wedi 

ei ddyddio 10 Mehefin 2020, mewn perthynas â sut y dylai  ‘sesiynau siecio i mewn, dal i fynyd a pharatoi’  edrych 

mewn ysgolion. Gallaf gadarnhau y bydd y ddarpariaeth a gynigir gan Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn unol â’r disgwyliadau 

hyn. 

Ers i’r holl ysgolion gau ar draws Cymru ar 20 Mawrth, mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni wedi gweithredu fel HWB gofal 

plant ar gyfer plant gweithwyr allweddol. Rydym, felly, wedi llwyddo i wireddu’r cyngor iechyd a diogelwch sy’n 

gynwysiedig yn yr adroddiad hwn am nifer o wythnosau. Bydd hyn o fantais aruthrol i ni wrth symud ymlaen, a hoffwn 

ddiolch i’r holl staff sydd ynghlwm, gan gynnwys y  rheini o’r ysgolion cynradd. Mae’r clwstwr wedi tyfu, ac yn parhau 

i dyfu,  gan fynd o nerth i nerth o ganlyniad i’r  cydweithio hwn. 

Bydd ailagor yr ysgol yn cynnwys cyfuniad o ddysgu o bell, ynghyd â’r ‘sesiynau siecio i mewn, dal i fyny a pharatoi’ a 

fydd yn gweithredu ar fore penodol o’r wythnos ar gyfer pob grŵp blwyddyn. Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd hyn 

yn debygol o barhau i mewn i dymor yr hydref. Cyn gynted ag y bydd yr ysgol yn ddiogel i staff fynychu’r ddau safle a 

defnyddio dyfeisiadau electronig a ddarperir gan yr ysgol o’r safleoedd, byddwn yn yn treialu ffrydio fideo byw ar gyfer 

rhai gwersi. 

Amserlen Wythnosol sesiynau ‘Siecio i mewn, dal i fyny a  pharatoi 

Diwrnod yr wythnos Grŵp blwyddyn * 

Dydd Llun Blwyddyn 7 

Dydd Mawrth Blwyddyn 8 

Dydd Mercher  Blwyddyn 9 

Dydd Iau Blwyddyn  10 

Dydd Gwener  Blwyddyn 12 
 

*Nodwch, os gwelwch yn dda,mai’r unig eithriadau ar gyfer yr uchod fydd: 

1.pan fo gan rieni fwy nag un plentyn yn yr ysgol. Yn yr amgylchiadau hyn gofynnwn yn garedig, ble y bo’n bosib, y  

dylai pob brawd/chwaer fynychu’r un diwrnod â’r plentyn hynaf, er mwyn lleihau’r posibilrwydd o groeshalogiad. Fodd 

bynnag,  gwerthfawrogwn yn llawn y byddai’n well gan rai  brodyr a chwiorydd fynychu gyda’u grwpiau blwyddyn eu 

hun a byddwn yn addasu hyn ble y bo’n bosib.  

2.ble mae disgyblion wedi eu cofnodi yn y categori ‘bregus’. Yn yr amgylchiadau hyn, bydd aelod o’r Adran Anghenion 

Dysgu Ychwanegol mewn cysylltiad i wneud trefniadau. 

Bydd pob disgybl yn derbyn slot 4 awr i ‘siecio i mewn, dal i fyny a pharatoi’ ar  ddiwrnod penodol o’r wythnos. Bydd 

union amserau hyn yn cael eu hanfon i bob disgybl yn agosach at y dyddiad, drwy e-bost ysgol eich plentyn. Bydd y 

slot yn debygol o fod rhywle rhwng 8.00 a 13.00 ar eu diwrnod penodol o’r wythnos. Fel a nodwyd uchod, er mwyn 

osgoi ymgynnull gormodol ar y tro a sicrhau pellhau cymdeithasol gofynnwn i rieni i lynu i’w ‘hamseroedd gollwng a 

chasglu’. Oherwydd mesurau pellter cymdeithasol bydd capasati bysiau’r ysgol yn cael ei leihau yn fawr. Cynghorwn 

yn gryf fod rhieni yn gwneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer cludo eu  plant i’r ysgol ac oddi yno,  ble y bo hynny’n 

bosib. 

Er mwyn i’r ysgol sicrhau lefel staffio addas a sicrhau iechyd a diogelwch disgyblion a staff, gofynnwn yn garedig i rieni 

gadarnhau p’un ai y bydd eu plentyn yn mynychu sesiwn, unwaith iddynt dderbyn eu slot penodedig, neu beidio – 

Bydd manylion pellach yn cael eu hanfon at rieni ar sut i wneud hyn. 

I rieni sydd â phlant ym mlwyddyn 11 edrychwn ar y posibilrwydd o drefnu amser cyswllt gyda phenaethiaid adran ar 

gyfer y pynciau hynny y mae diddordeb ganddynt i’w hastudio yn y chweched dosbarth. Byddwn  mewn cysylltiad 

unwaith eto bod pan fydd trefniadau wedi eu cwblhau’n derfynol ar gyfer hyn. 

 

 



 

 

Yr hyn rydym yn ei wybod ar hyn o bryd: 

 Bydd ailagor ysgolion yn dechrau 29 Mehefin 2020.  

 Bwriadir ymestyn tymor yr haf am 1 wythnos ychwanegol a chynllunio i gael 2 wythnos o hanner tymor fis 

Hydref yn hytrach nag 1 wythnos.  Rydym yn aros am gadarnhad dros hyn. 

 Hyd at 30% o ddisgyblion fydd yn cael bod yn yr ysgol ar y tro. Gall hyn gynyddu dros y misoedd nesaf yn 

dibynnu ar gyngor meddygol a gwyddonol. 

 Mae pob adeilad yn wahanol a bydd modd derbyn gwahanol nifer o blant. Yn anochel bydd gwahanol 

agweddau a chynlluniau ar draws Cymru ond mae gennym gynllun cyson ar gyfer dau safle Ysgol Gyfun Cwm 

Rhymmi . 

 O ganlyniad i lwyddiant gofal plant yr HWB bydd hyn yn parhau ar safle Gellihaf ar gyfer plant gweithwyr 

allweddol.  Rhaid i bob cais newydd gael ei wneud drwy wefan yr Awdurdod Lleol. 

 Bydd dysgu yn y cartref  yn parhau drwy blatfform dysgu ar-lein yr ysgol. 

 Disgwylir y bydd yn gyfle i ‘Siecio i mewn, dal i fyny a pharatoi’ gan roi pwyslais cryf ar lafaredd a Chymreictod. 

 Mae ein cynllun yn hyblyg a gallwn addasu i gynyddu dysgu personol neu gynyddu dysgu ar-lein pe bai’r angen 

yn codi. 

 Dilynir cyngor gan Lywdoraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

 Mae Asesiad Risg manwl sydd yn berthnasol ar gyfer y ddau safle yn ei le. 

 Mae holiadur cychwynnol a gwblhawyd gan rieni,  barn a chwestiynau rhieni wedi cael eu hystyried yn ofalus. 

 Mae cynnyrch glanhau a hylendid, ynghyd â deunyddiau pellter cymdeithasol wedi eu prynu ac mae cyflwenad 

da gan yr ysgol. Caiff deunyddiau pellach eu darparu gan Gaerffili.  

 Glanhau dwys yn ystod diwrnod ysgol ac yn dilyn pob sesiwn boreol. 

 Rhestr wirio iechyd a diogelwch wedi ei chwblhau gan Swyddog Iechyd a Diogelwch – Asesiad Risg Cychwynnol 

wedi ei gwblhau a Risg Asesiad Terfynol i’w gwblhau yn dilyn arweiniad/ffurflen oddi wrth CBSC. 

 Anelwn at  weld pob disgybl 4 gwaith cyn gwyliau’r haf, fodd bynnag bydd angen i ni fod yn hyblyg yn y cyd-

destun hwn yn dibynnu ar anghenion unigol disgyblion a logisteg sy’n gysylltiedig â gwahodd yr holl ddisgyblion 

mewn cyfnod byr o amser. 

 Cysylltir â disgyblion ADY a bydd asesiadau risg posib i’w cwblhau. 

Beth a olygir wrth sesiwn ‘siecio i mewn, dal i fyny a pharatoi?’ 

Bydd amser cyswllt gyda disgyblion yn ysod y sesiynau yn ffocysu ar y canlynol: 

 Lles disgyblion – gofal ac ymateb i ofidiau. Darparu cefnogaeth. 

 Ailafael  yn y defnydd o’r iaith Gymraeg drwy gyfres o weithgareddau hwyl  yn yr ystafell ddosbarth neu tu 

allan 

 Siecio i mewn gyda disgyblion a siecio gyda’r dysgu yn y cartref.  

 Cyngor digidiol – byddwn yn caniatáu i ddisgyblion ddod â’r ddyfais maent yn ei defnyddio i gwblhau eu 

dysgu yn y cartref i’r sesiynau. Bydd hyn yn ein galluogi i deilwra cefnogaeth ar gyfer pob unigolyn. Yn amlwg, 

bydd  y dyfeisiau hyn yn gorfod cael eu defnyddio ar risg y disgybl ei hun. 

 Paratoi ar gyfer yr haf a’r flwyddyn ysgol newydd gyda’r  tebygolrwydd y bydd peth dysgu yn y cartref yn 

parhau i ryw raddau. 

 Gweithgaredd ffitrwydd  corfforol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arweiniad Pwysig ar Iechyd a Diogelwch ar gyfer Disgyblion a Rhieni 

 Peidiwch â danfon eich plant i’r ysgol os ydynt yn sâl, neu os ydyn nhw neu aelod arall o’r cartref yn dangos 

unrhyw symptomau, gan gynnwys tymheredd uchel, colli synnwyr blasu/arogli neu beswch sych, parhaus. 

 Lle y bo’n bosibl, gwnewch eich trefniadau eich hun ar gyfer cludiant i’ch plentyn i’r ysgol ac oddi yno. Oherwydd 

mesurau pellter cymdeithasol bydd capasati bysiau’r ysgol yn cael ei leihau yn fawr. 

 Peidiwch â threfnu rhannu lifftiau gyda disgyblion o wahanol gartrefi. 

 Dylai rhieni ond ddod i dderbynfa’r ysgol os oes ganddynt gyfarfod wedi ei gynllunio o flaen llaw gydag aelod o 

staff. Peidiwch ag ymgynnull yn y maes parcio, os gwelwch yn dda. Dylai disgyblion gael eu gollwng a gofynnwn yn 

garedig i  rieni adael safle’r ysgol yn syth ar ôl hynny. 

 Bydd aelodau o staff yn sicrhau bod disgyblion yn cadw 2m ar wahân wrth iddynt ddynesu at yr ysgol a’u harwain 

i gyfeiriad eu mynedfa ddynodedig i’r ysgol. 

 Yn unol â’r cyfarwyddyd diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, nid oes disgwyl i staff na disgyblion wisgo 

unrhyw orchudd wyneb. Mater o ddewis personol fydd hyn. 

 Sicrhewch, os gwelwch yn dda, fod eich plentyn yn gwisgo dillad glân bob dydd ac yn golchi eu dwylo cyn mynd i’r   

ysgol. Bydd angen i bob disgybl olchi  dwylo/defnyddio glanweithydd dwylo wrth gyrraedd yr ysgol. 

 Nid ydym yn gofyn i ddisgyblion wisgo’r wisg ysgol arferol;  gofynnwn iddynt wisgo dillad sy’n addas ar gyfer ystod 

eang o weithgareddau, gan gynnwys sesiwn ffitrwydd a lles. 

 Er mwyn osgoi seyfyllfa lle y mae disgyblion yn ymgynnull ar ddiwedd eu sesiynau, gofynnwn i chi, neu aelod 

cyfrifol arall, sicrhau eich bod yno’n brydlon i gasglu’ch plentyn ar ddiwedd y sesiwn. 

 Darparwch fyrbryd a diod ganol bore ar gyfer eich plentyn, os gwelwch yn dda. Ni ddylai bwyd gael ei rannu ymysg 

disgyblion. (Os ydych yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim, bydd y gwasanaeth hwn yn parhau i weithredu 

drwy drefniant o flaen llaw drwy’r Awdurdod Lleol) 

 Sicrhewch fod gan eich plentyn yr offer cywir. Ni fydd rhannu neu fenthyg offer yn cael ei ganiatáu. 

 Ni ddylai disgyblion ymgynnull gyda’i gilydd yn yr ysgol. Wrth gyrraedd dylent fynd yn syth i’r ystafell ddosbarth a 

nodwyd ar eu cyfer a fydd hyn yn sylfaen ar gyfer y sesiynau siecio i mewn. Ni chaniateir defnyddio loceri. 

 Yn ystod y sesiynau siecio i mewn ni fydd amser anstrwythuredig. 

 Bydd angen i bob disgybl gadw 2m ar ar wahân ar bob adeg. (Gwerthfawrogwn y bydd hyn yn anodd ac mai  greddf 

ddynol yw hi i gyfarch eich gilydd ar ôl peidio â  gweld rhywun am gyfnod hir o amser.) 

 Bydd dosbarthiadau a chadeiriau wedi eu gosod i sicrhau pellter cymdeithasol. Ni ddylai cadeiriau gael eu symud 

o dan unrhyw amgylchiadau. 

 Bydd dosbarthiadau yn gweithredu mewn ‘swigod’ gyda dim mwy na 10 disgybl ymhob dosbarth. Er mwyn lleihau 

croeshalogiad ni fydd ‘swigod’ yn cymysgu a bydd symudiadau’n cael eu nodi a’u cofrestru’n gywir er mwyn 

cynorthwyo  tracio ac olrhain pe bai angen gwneud hynny. 

 Bydd y ‘swigod’ hyn yn seiliedig ar grwpiau cofrestru disgybl a bydd yn help i sicrhau bod yna wynebau cyfarwydd 

ym mhob swigen. Oherwydd yr her logistaidd wrth drefnu’r sesiynau hyn, yn anffodus, ni fyddwn yn medru 

addasu gofynion disgyblion i fod yn rhan o’u grwpiau ffrindiau unigol. Byddwn, fodd bynnag, yn edrych ar y 

posibilrwydd o gynllunio hyn ar gyfer mis Medi. Gwerthfawrogwn eich amynedd yn y mater hwn. 

 Os yw unrhyw blentyn/aelod o staff o fewn y swigen  yn dangos symptomau ac yn profi’n bositif – bydd rhaid 

i’r holl swigen ynysu am 14 diwrnod.  

 Bydd defnydd o dai bach ar sail polisi llym o un i mewn ac un allan.  Glynir at reolau glanweithdra a phellhau 

cymdeithasol  llym yn yr ardaloedd hyn. 

 Rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar gynhyrchu fideos o ddau safle’r ysgol a fydd yn dangos sut byddant yn edrych 

a sut bydd iechyd a diogelwch yn cael eu rheoli i leihau pob risg. Fe fyddwn mewn cysylltiad eto cyn gynted ag y 

bydd y fideos hyn yn barod.  

 


