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Agoriad Ysgol Llanfyllin – Cyfnod Uwchradd 
 
Mawrth 26ain 2021  
 
Annwyl Rieni/Gofalwyr,  
 
Ysgrifennaf i roi mwy o wybodaeth ynglŷn â threfniadau ailagor Ysgol Llanfyllin yn llawn ym 
mis Ebrill 2021. Diben y llythyr hwn ydy rhoi mwy o fanylion i chi ynglŷn â’r cynllun hwn.  
 
Hefyd, rydyn ni wedi cynhyrchu cyflwyniad PowerPoint manwl a gofynnwn i chi ddarllen hwn 
yn ofalus, ochr yn ochr â’r llythyr hwn, cyn i’r ysgol ailddechrau ar ôl gwyliau’r Pasg. 
 
Ysgrifennwyd y llythyr hwn ar ffurf cyfres o gwestiynau ac atebion gan roi ystyriaeth lawn i 
Ganllawiau Cyngor Sir Powys a Chenedlaethol.  
 
Ydy fy mhlentyn i’n gorfod mynychu’r ysgol ar ôl gwyliau’r Pasg? 
Ydy. Bydd yn orfodol i bob plentyn fynychu ysgol.  
 
Pa grwpiau blwyddyn sydd yn yr ysgol pryd? 
 

 Dydd Llun Ebrill 12fed – Diwrnod i’r staff baratoi  
 Dydd Mawrth Ebrill 13eg – CA4 a 5 yn yr ysgol, CA3 gwersi ar-lein 
 Dydd Mercher Ebrill14eg – Pob disgybl yn dychwelyd i addysgu a dysgu wyneb yn 

wyneb  
 
 
Oes modd i fy mhlentyn gael mynediad i addysg (ar-lein neu fel arall) os na fyddan 
nhw’n mynychu ysgol?  
Os ydy eich plentyn angen hunanynysu oherwydd eu bod nhw neu aelod o’r teulu â 
symptomau COVID-19, bydd gwaith yn cael ei osod yn ystod y cyfnod o hunanynysu os ydy’ch 
plentyn yn ddigon iach i wneud y gwaith. 
 
Os ydy’ch plentyn yn absennol o’r ysgol am resymau eraill heb fod yn gysylltiedig â COVID-19, 
mae’n bosibl y bydd gwaith ar gael ar gais yn unol â’n polisi arferol ni. Fodd bynnag, sylwch na 
fydd athrawon yn darparu gwaith i fyfyrwyr ag absenoldeb anawdurdodedig ac na fydd dysgu 
ar-lein ar gael pan fo athrawon yn dysgu amserlen lawn o’r 14eg o Ebrill 2021 ymlaen.  
 
A fydd angen i fy mhlentyn wisgo gwisg ysgol?  
Na. Mae’r rheolau ynglŷn â gwisgo gwisg ysgol wedi cael eu llacio am weddill Tymor yr Haf.  
Dylai disgyblion wisgo dillad sydd yn hawdd eu golchi ac yn addas ar gyfer amgylchedd yr 
ysgol. Disgwylir i ddisgyblion wisgo eu dillad ymarfer corff ar y diwrnodau y mae ganddynt 
wersi A.G. 
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Pam bod fy mhlentyn mewn grŵp cyswllt a sut fydd hyn yn cael ei drefnu?  
Bydd grwpiau cyswllt yn cael eu trefnu i liniaru’r risg o ledaenu’r firws. Hyd yn oed os ydy plant 
yn cymysgu gyda ffrindiau a theulu tu allan i’r ysgol, mae tystiolaeth wyddonol yn dangos bod 
treulio amser mewn grŵp cyfyngedig yn lleihau lledaeniad y firws yn gyffredinol. Mae hyn yn 
bwysig iawn er mwyn rheoli’r gyfradd heintio a lleihau’r pwysau gormodol ar y gwasanaeth 
iechyd. Hefyd, trwy gael grwpiau cyswllt, mae’n haws rhoi’r polisi Profi Olrhain Diogelu ar waith 
fel y manylwyd arno gan Lywodraeth Cymru os digwydd i unrhyw berson yn yr ysgol ddatblygu 
symptomau COVID-19.  
Bydd y grwpiau cyswllt yn cael eu trefnu’n bennaf yn ôl grwpiau blwyddyn. Gwelwch y 
cyflwyniad PowerPoint am y manylion llawn.  
 
Sut fydd y gwersi a’r grwpiau dysgu’n cael eu trefnu?  
 

• Ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 bydd myfyrwyr yn cael eu dysgu naill ai mewn grwpiau 
dosbarth neu setiau a byddant yn symud i ystafelloedd arbennig ar gyfer pynciau 
ymarferol.  

• Ym mlynyddoedd 10 ac 11 bydd dosbarthiadau wedi’u trefnu mewn setiau, grwpiau 
opsiynau a grwpiau dosbarth.  

• Ym mlynyddoedd 12 ac 13 bydd dosbarthiadau wedi’u trefnu mewn grwpiau opsiynau a 
grwpiau dosbarth.  

 
Lle bo’n bosibl bydd athrawon yn trefnu i fyfyrwyr weithio yn yr un ystafelloedd ac wrth yr un 
bwrdd trwy ddefnyddio cynlluniau eistedd gofalus.  
 
Ym Mlynyddoedd 7, 8 a 9 bydd athrawon yn teithio at y myfyrwyr ac yn eu dysgu nhw yn 
ardal eu grŵp cyswllt ar gyfer eu holl gwersi craidd pan nad oes angen ystafell arbenigol. Pan 
fydd angen ystafell arbennigol, bydd angen i’r myfyrwyr adael eu hardal ddynodedig. Bydd 30 
neu lai o fyfyrwyr ym mhob dosbarth bron yn ddieithriad. Ar adegau prin iawn, i hwyluso dysgu, 
bydd y nifer yn y dosbarthiadau ychydig yn fwy. Ym mhob achos, bydd yr ysgol yn sicrhau bod 
yr ystafell ddosbarth o faint addas i fedru derbyn y nifer hynny o fyfyrwyr a staff yn unol â’r 
canllawiau Cenedlaethol. 
 
Ym mlynyddoedd 10 ac 11 bydd athrawon yn teithio at fyfyrwyr ac yn eu dysgu yn ardal eu 
grŵp cyswllt ar gyfer gwersi pan na fydd angen ystafelloedd arbenigol. Pan fo angen 
ystafelloedd arbenigol, bydd rhaid i’r myfyrwyr deithio tu hwnt i’w safle arferol. Bydd maint y 
grwpiau yn cael eu trefnu i adlewyrchu setiau a grwpiau eu hopsiynau dewisol. Ym mhob 
achos, bydd yr ysgol yn sicrhau bod yr ystafell ddosbarth o faint addas i fedru derbyn y nifer 
hynny o fyfyrwyr a staff yn unol â’r canllawiau Cenedlaethol. 
 
Ym mlynyddoedd 12 ac 13 bydd athrawon yn teithio at fyfyrwyr ac yn eu dysgu yn ardal eu 
grŵp cyswllt ar gyfer gwersi pan na fydd angen ystafelloedd arbenigol. Pan fo angen 
ystafelloedd arbenigol, bydd rhaid i’r myfyrwyr deithio tu hwnt i’w safle arferol. Bydd maint y 
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grwpiau yn cael eu trefnu i adlewyrchu grwpiau opsiynau dewisol. Ym mhob achos, bydd yr 
ysgol yn sicrhau bod yr ystafell ddosbarth o faint addas i fedru derbyn y nifer hynny o fyfyrwyr 
a staff yn unol â’r canllawiau Cenedlaethol.  
 
Sut fydd cadw pellter cymdeithasol yn cael ei sicrhau?  
Sail y canllawiau cenedlaethol ydy’r egwyddor trosfwaol i leihau nifer y cysylltiadau rhwng 
myfyrwyr a staff. Fodd bynnag, cydnabyddir nad ydy'n ymarferol bod â grwpiau cyswllt bach 
mewn lleoliadau uwchradd lle mae llawer o ddysgwyr angen cael mynediad i amrywiaeth o 
bynciau. Dyna pam y trefnir grwpiau cyswllt fel grwpiau blwyddyn. Tra nad yw'n ofynnol i 
fyfyrwyr gadw pellter cymdeithasol o'i gilydd o fewn eu grwpiau cyswllt, bydd pob dysgwr yn 
cael eu hannog i gadw pellter cymdeithasol trwy beidio â chyffwrdd cymheiriaid a staff.  
 
Cynhelir y pellter cymdeithasol o ddau fetr rhwng oedolion a phlant. I leihau'r risg o 
drosglwyddo, bydd y seddau ym mhob dosbarth yn cael eu trefnu fel bod y disgyblion yn 
eistedd ochr yn ochr ac yn wynebu tua’r blaen, yn hytrach na’n eistedd wyneb yn wyneb neu i’r 
ochr yn wynebu’i gilydd. Bydd dodrefn diangen yn cael eu symud i wneud mwy o le. 
Bydd arwyddion yn cael eu gosod o gwmpas yr ysgol, gan gynnwys y coridorau i annog cadw 
pellter cymdeithasol. Byddwn hefyd yn gweithredu systemau un ffordd.  
 
A fydd hi’n ofynnol i fyfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb?  
Bydd. Yn ysgol Llanfyllin bydd disgwyl i ddisgyblion o flwyddyn 7 i fyny wisgo gorchudd wyneb 
o dan yr amgylchiadau canlynol: 

• Mae’n rhaid i fyfyrwyr wisgo mwgwd os ydyn nhw’n teithio i’r ysgol ar drafnidiaeth 
gyhoeddus. ac unrhyw drafnidiaeth ysgol arferol. 

• Rhaid i fyfyrwyr wisgo gorchudd wyneb yn yr ysgol bob amser y tu fewn i adeilad yr 
ysgol, yn cynnwys ystafelloedd dosbarth. 

 
Nodwch os gwelwch yn dda:  Rhaid i rieni hysbysu’r ysgol os oes gan eu plentyn eithriad 
meddygol rhag gwisgo gorchudd wyneb cyn i’r disgybl ddychwelyd i’r ysgol. 
 
Hylendid dwylo: Rydym wedi gosod cyfleusterau golchi dwylo newydd awyr agored. Mae yn  
hanfodol bod disgyblion yn golchi eu dwylo yn rheolaidd iawn ac yn drylwyr tra yn yr ysgol. 
Bydd hylif diheintio dwylo yn cael ei ddefnyddio lle nad yw'n ymarferol golchi dwylo.  
 
Sut fydd trafnidiaeth ysgol yn cael ei drefnu? Gwelwch y cyflwyniad PowerPoint am fwy o 
wybodaeth am drafnidiaeth ysgol.  
 
Pryd a lle y dylai fy mhlentyn gyrraedd yn y bore?  
Gwelwch y cyflwyniad PowerPoint am fanylion pellach. Rydyn ni’n cynghori myfyrwyr a rhieni i 
gadw at y canllawiau hyn cyn belled â phosibl er mwyn ein helpu ni i gynnal gallu’r grwpiau 
cyswllt hyn i fod yn effeithiol.  
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Sut fydd amser egwyl ac amser cinio’n cael eu trefnu?  
Bydd gan bob grŵp cyswllt wahanol ardaloedd y tu allan.  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. Hefyd, ni chaniateir 
gemau/chwarae lle mae myfyrwyr yn dod i gysylltiad corfforol â’i gilydd.  
 
Bydd amser cinio’n dechrau ar amseroedd gwahanol a bydd grwpiau cyswllt mewn lleoliadau 
gwahanol ac yn cael bwyd ar wahanol adegau. Gall myfyrwyr ddod â phecyn cinio os mai 
dyna’i 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.  
 
Hefyd, dylai’r rhai ohonoch sy’n dechrau o'r newydd yn yr ysgol, fod wedi derbyn gwybodaeth 
am fanylion cofnodi ar gyfer Parentpay. Os am unrhyw reswm, eich bod yn cael anhawster o 
unrhyw fath gyda parent pay byddwn yn sicrhau y bydd eich plentyn yn cael bwyd nes bod 
unrhyw broblemau wedi’u datrys.  
 
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. 
Gwelwch y cyflwyniad PowerPoint am fanylion pellach.  
 
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.  
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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. Mae’n bosibl 
y bydd ambell sesiwn dal i fyny ychwanegol a theithiau gwaith maes lleol cyfyngedig yn 
digwydd yng Nghyfnod Allweddol 4 a 5 lle mae’n rhan hanfodol o gasglu tystiolaeth ar gyfer y 
broses Graddau Dynodedig Canolfan.     
 
A fydd Profion Llif Ochrol gwirfoddol myfyrwyr CA4 a CA5 yn parhau ar ôl y Pasg? 

 Bydd y drefn profi wirfoddol yn parhau ar ôl y Pasg. 
 Bydd y staff a Myfyrwyr CA4/5 sydd yn cymryd rhan yn profi dwywaith yr wythnos - Nos 

Sul a Nos Fercher 
 Adroddir y canlyniadau i’r ysgol a’r GIG 
 Dilynwch yr holl gyfarwyddiadau os byddwch yn profi’n bositif - rhaid gadael i’r ysgol 

wybod ar unwaith a threfnu prawf PCR yn ôl y canllawiau.                                                                                                                                                                          
 Profi ar gyfer coronafeirws (COVID-19) asymptomatig mewn ysgolion cynradd, ysgolion 

uwchradd, addysg bellach a lleoliadau gofal plant |LLYW.CYMRU 
 
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 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.  
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Rwy’n ymddiheuro am hyd y llythyr hwn ond rwy’n gobeithio ein bod, ynghyd â’r cyflwyniad 
PowerPoint, wedi rhoi digon o wybodaeth i ateb eich cwestiynau a thawelu eich pryderon 
ynglŷn ag agor Ysgol Llanfyllin yn llawn ar ôl y Pasg. Byddwn yn cynnal gwasanaethau 
gwybodaeth pellach trwy'r ‘Teams’ - gofynnwch i'ch plentyn wirio ei e-bost ysgol am fanylion. 
 
Edrychwn ymlaen at groesawu'r disgyblion i gyd i’r ysgol erbyn Ebrill 14eg 2021.  
 
Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol ar unwaith os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill. 
 
Yn gywir,  
Dewi Owen 
Pennaeth 
 


