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Agor Ysgol Llanfyllin - Cyfyngiadau Symud Cyfnod Atal Byr Cymru Tachwedd 2020 
 
28ain Hydref 2020  
 
Annwyl Rieni/Gofalwyr,  
 
Ysgrifennaf i roi gwybodaeth i chi ynglŷn â threfniadau agor Ysgol Llanfyllin ar ôl egwyl hanner 
tymor yr Hydref. Fel y gwyddoch, mae Cymru ar hyn o bryd dan Gyfyngiadau Symud Cyfnod Atal 
Byr tan 9fed Tachwedd.  
 
Diben y llythyr hwn ydy rhoi mwy o fanylion i chi ynglŷn â sut y mae’r Cyfnod Atal Byr yng 
Nghymru yn effeithio ar Ysgol Llanfyllin yn agor. 
 
O ddydd Llun 2il Tachwedd dyma’r cynllun cyffredinol tuag at ysgolion yng Nghymru: 
 

• Bydd ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig (gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion, 
Addysg Heblaw yn yr Ysgol a phob uned AAA sy’n gysylltiedig ag ysgolion prif ffrwd) yn 
ailagor fel arfer ar ôl hanner tymor ar y 2il Tachwedd.  

• Bydd ysgolion uwchradd ar agor i blant ym mlynyddoedd 7 ac 8.  
• Bydd disgyblion ym mlynyddoedd 9-13 yn derbyn eu haddysg yn eu cartrefi o 2 Tachwedd 

tan 6 Tachwedd. Byddant yn dychwelyd i’r ysgol ar 9 Tachwedd.  
• Bydd y rhai sy’n sefyll eu arholiadau TGAU ac arholiadau mynediad i brifysgolion yn gallu 

gwneud hynny yn yr ysgol/coleg.  
• Mae trefniadau prydau ysgol am ddim eisoes ar y gweill ar gyfer hanner tymor a byddant yn 

parhau ar gyfer dysgwyr ym mlynyddoedd 9-13 yn ystod yr wythnos 2 Tachwedd.Bydd 
disgyblion ym mhob cyfnod o’u haddysg yn parhau i dderbyn eu hawl i addysg o 2 
Tachwedd i 6 Tachwedd. 

 
I ddisgyblion a myfyrwyr yn Llanfyllin mae hyn yn golygu: 
 

• Bydd y Cyfnod Cynradd yn ailagor yn llawn fel arfer, gan gynnwys y Clwb Brecwast a Bobol 
Bach. 

• Cyfnod Uwchradd – bydd blynyddoedd 7 ac 8 yn cael eu gwersi yn yr ysgol 
• Ni fydd blynyddoedd 9-13 yn yr ysgol. Bydd eu gwersi ar gael iddyn nhw ar-lein. Dylai 

disgyblion ddilyn eu hamserlenni arferol a mynd at y gwersi drwy eu cyfrif TEAMS ar 
amseroedd arferol y gwersi. 

• Dylai’r disgyblion hynny ym mlwyddyn 11 sydd yn sefyll yr arholiadau Rhifedd/Mathemateg 
fynychu’r ysgol ar fore dydd Mawrth a dydd Iau yn unig. Dylai rhieni drefnu i gasglu'r 
disgyblion o'r ysgol am 11.30 ar y dyddiau hynny. Ni fydd myfyrwyr yn gallu aros yn yr ysgol 
ar ôl eu arholiadau. Byddwn yn rhoi mwy o fanylion i’r disgyblion hynny yn uniongyrchol. 
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• Bydd y staff i gyd yn yr ysgol yn cyflwyno gwersi wyneb yn wyneb i Flynyddoedd 7 ac 8 a 
gwersi ar-lein i Flynyddoedd 9 i 13.  

 
Blynyddoedd 7 ac 8: Dysgu yn yr ysgol 
 

• Bydd Blynyddoedd 7 ac 8 yn defnyddio’u ‘Swigod-ystafelloedd’ ar gyfer Cymraeg, Cymraeg 
ail-iaith, Saesneg, Mathemateg a'r Dyniaethau (Bl7 – y Coridor Cymraeg, Bl8 – Y cabanau 
symudol tu ôl i’r Cyfnod Uwchradd) 

• Bydd Cerddoriaeth, Drama, Celf, Technoleg, Ymarfer Corff a Gwyddoniaeth yn cael eu 
dysgu mewn ystafelloedd arbenigol. 

• Byddant yn derbyn amserlenni newydd ar gyfer yr wythnos fore dydd Llun 
• Os oes ymarfer corff gan y disgyblion – dylent ddod yn gwisgo’u cit ymarfer corff gan na ellir 

defnyddio’r ystafelloedd newid. 
 

Blynyddoedd 9 i 13: Dysgu Ar-lein 
 

• Bydd disgyblion a myfyrwyr ym Mlynyddoedd 9-13 yn dilyn eu hamserlen arferol o'u cartrefi 
- bydd hyn yn rhoi teimlad o drefn arferol iddynt 

• Bydd gwersi’n cael eu dysgu ar-lein trwy Teams – dylai disgyblion fewngofnodi i’w gwersi ar 
yr amseroedd arferol ar yr amserlen er mwyn rhyngweithio â’u hathrawon 

• Bydd staff yn cyflwyno pob gwers a byddant ar gael yn ystod y wers i ateb cwestiynau 
• Bydd gwaith yn cael ei ddarparu trwy ddysgu byw (naill ai â’r camera ymlaen neu wedi’i 

ddiffodd), trwy PowerPoint, taflenni gwaith, fideos, gwersi wedi’u recordio neu gyfuniad o rai 
o’r uchod neu’r cyfan. 

• Os ydy disgybl yn sâl, neu ddim yn gallu cyrraedd y wers am unrhyw reswm, cysylltwch â’r 
ysgol i adael i ni wybod. 

 
 
Gellir cael rhagor o wybodaeth oddi wrth Llywodraeth Cymru yma. 
 
Cwestiynau eraill: 
 
Sut fydd trafnidiaeth ysgol yn cael ei drefnu?  
Bydd trafnidiaeth ysgol yn rhedeg fel arfer. 
 
A fydd hi’n ofynnol i fyfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb?  
Yn unol â chanllawiau presennol mae’n rhaid i fyfyrwyr wisgo mwgwd os ydyn nhw’n teithio i’r 
ysgol ar drafnidiaeth gyhoeddus. Os yn teithio ar drafnidiaeth ysgol arferol, mae gwisgo mwgwd yn 
ddewisol. Mae’n rhaid i ddisgyblion wisgo gorchudd wyneb mewn ardaloedd cymunol (cantîn, 
coridorau, toiledau ac ati). Rydyn ni’n argymell yn gryf gwisgo gorchudd wyneb yn ystod y gwersi 
ond dydy hyn ddim yn orfodol  
 
Sut fydd amser egwyl ac amser cinio’n cael eu trefnu?  

https://gov.wales/schools-coronavirus-firebreak-guidance?fbclid=IwAR2mjt8LvjW_2jvZmWxPXCf79JJNfr6glL5vXoDb5REkmOwU7HPWCrdTg0g&_ga=2.201954708.427925602.1603812765-24928612.1548595612
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Bydd gan bob grŵp cyswllt wahanol ardaloedd y tu allan.  Bydd Blwyddyn 7 yn defnyddio’r Cwrt 
Tenis a’r caeau chwaraeon (os ydy’r tywydd yn caniatáu) a bydd Blwyddyn 8 yn defnyddio ardal y 
‘Red Gra’.  Ni fyddan nhw’n cael cymysgu â grwpiau cyswllt eraill. Os nad yw’r tywydd yn 
ddychrynllyd o arw disgwylir i’r myfyrwyr i gyd fynd tu allan (ar wahân i nifer cyfyngedig o ddysgwyr 
yn y grŵp cyswllt Llesiant). Unwaith eto mesur rheoli ydy hwn i liniaru lledaeniad yr haint. Mae hi 
felly yn bwysig iawn bod yr holl ddisgyblion yn dod â chôt/ymbarél addas i’r ysgol pan fo’r tywydd 
yn wael. Gall myfyrwyr ddod â phecyn cinio os mai dyna’u dewis a byrbryd amser egwyl os ydyn 
nhw’n dymuno. Bydd y myfyrwyr yn cael mwy o fanylion pan fyddan nhw’n dechrau/dychwelyd i’r 
ysgol.  
 
Sylwer y dylai myfyrwyr ddod â digon o hylif/ddiodydd gyda nhw gan y bydd cyfyngiad ar 
yr ardaloedd i lenwi poteli dŵr.  
 
Sut fydd fy mhlentyn yn cael mynediad i doiled?  
Bydd pob grŵp cyswllt ag ardal doiled wedi’i neilltuo ar eu cyfer. Bydd hyn yn wir gydol y dydd ac 
yn ystod amser egwyl ac amser cinio. Mae’n bwysig bod y myfyrwyr yn parchu’r trefniadau a ddim 
yn ceisio defnyddio toiledau a neilltuwyd ar gyfer grwpiau cyswllt eraill.  
 
 
 
 
Sut fydd yr ysgol yn cael ei chadw’n lân?  
Bydd yr ysgol gyfan yn cael ei glanhau'n ddwys cyn ailagor. Trefnwyd bod glanhau ychwanegol yn 
digwydd yn ystod y dydd ar draws holl ardaloedd y grwpiau cyswllt fel bod ardaloedd lle mae 
llawer o gyffwrdd a thoiledau’n cael eu glanhau’n rheolaidd.  
Bydd clytiau diheintio priodol ar gael ym mhob dosbarth fel bod myfyrwyr yn gallu glanhau eu 
gofod personol fel bo’r angen.  
 
Pa offer ddylai fy mhlentyn ddod i’r ysgol?  
Er mwyn lleihau trosglwyddo, dylid dod â chyn lleied o eitemau â phosibl o’r cartref i’r ysgol.  
 
Fydda i’n gallu cyfarfod athrawon fy mhlentyn wyneb yn wyneb?  
Ni fydd modd cyfarfod wyneb yn wyneb am gyfnod amhenodol. Peidiwch os gwelwch yn dda â 
mynd i dderbynfa’r ysgol os nad yw’n gwbl angenrheidiol.  
 
Sut fydd gwaith fy mhlentyn yn cael ei farcio?  
Bydd asesu gwaith eich plentyn yn parhau fel arfer. Dylai staff osgoi cyffwrdd unrhyw offer (peniau, 
pensiliau ac ati) y mae’r myfyrwyr wedi dod i’r ysgol. Rydyn ni’n sylweddoli bod adborth yn rhan 
hanfodol o ddysgu effeithiol ac fe fyddwn yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau fel marcio llyfrau, 
hunan asesu, adborth llafar a sylwadau digidol/ar-lein, fel bo’n briodol.  
 
A fydd clybiau ysgol, clybiau ar ôl ysgol, chwaraeon a thripiau yn cael eu cynnal?  
Na. Bydd clybiau ac ati’n cael eu gohirio am y tro i liniaru’u risg o ledaenu’r haint.  
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Beth fydd yn digwydd os y bydd fy mhlentyn yn teimlo’n sâl â symptomau posibl o COVID-
19 tra yn yr ysgol?  
Bydd ardaloedd neilltuo penodol yn yr ysgol. Os oes unrhyw un yn mynd yn sâl gyda symptomau 
posibl o COVID-19 byddan nhw’n cael eu hanfon adre ar unwaith lle y dylen nhw wedyn 
hunanynysu a threfnu prawf COVID-19. Tan eu bod yn gadael safle'r ysgol defnyddir yr ardaloedd 
neilltuo i sicrhau cyn lleied â phosibl o gysylltiad ag eraill. Mae hi felly'n hynod o bwysig ein bod 
ni’n cael rhif cyswllt diweddar lle mae’n bosibl cysylltu ag oedolyn cyfrifol yn ystod diwrnod ysgol 
os oes angen. Dylid dilyn y strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu.  
 
Beth ddylwn i wneud os ydy fy mhlentyn neu unrhyw aelod o’r teulu, yn datblygu 
symptomau posibl o COVID-19 neu’r profi’n bositif am COVID-19?  
Ni ddylai’r myfyrwyr beth bynnag a ddigwydd fynychu’r ysgol os ydyn nhw:  
 

 yn teimlo’n sâl gydag unrhyw un o’r symptomau a gysylltir â COVID-19.  Dylen nhw aros 
adre a hunanysnysu a threfnu prawf COVID-19  

 wedi profi’n bositif am COVID-19  

 byw mewn cartref gydag unrhyw un sydd â symptomau neu sydd wedi profi’n bositif am 
COVID-19.  

 
Rwy’n ymddiheuro am hyd y llythyr hwn ond rwy’n gobeithio ein bod wedi rhoi digon o wybodaeth i 
ateb eich cwestiynau a thawelu eich pryderon ynglŷn ag agor Ysgol Llanfyllin yn ystod y Cyfnod 
Atal Byr hwn. Byddwn yn cynnal gwasanaethau a mwy o wybodaeth drwy Teams ar ddydd Llun 2il 
Tachwedd. Gofynnwch i’ch plentyn edrych yn eu e-byst ysgol am fanylion.  
 
Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol ar unwaith os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill. 
 
Yn gywir,  
Dewi Owen 
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