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Annwyl Rieni a Gofalwyr 
 
Mae Gweinidog Addysg Cymru wedi nodi disgwyliadau y dylai pob plentyn a pherson 
ifanc yng Nghymru gael rhai cyfleoedd i fynychu eu hysgol yn yr wythnosau sy'n weddill 
yn nhymor yr haf o ddydd Llun 29Mehefin. 
 
Ffocws y sesiynau hyn yn yr ysgol fydd "gwirio fod pawb yn iawn, dal i fyny a pharatoi 
ar gyfer yr haf a mis Medi."  
 
Ers i'r holl ysgolion gau ar gyfer addysg statudol ar 23 Mawrth, mae dysgu gartref wedi 
ei gefnogi o bell gan ysgolion, a bydd hyn yn parhau. Carwn ddiolch i chi gyd am eich 
cyfraniad yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae'n annhebygol y bydd ysgolion yn 
dychwelyd i'r ffordd y buont cyn cyfnod y cloi a hynny am gryn amser. Bwriad y 
trefniadau arfaethedig ar gyfer wythnosau olaf y tymor felly yw cefnogi'r gymysgedd 
barhaus o ddysgu yn yr ysgol ac yn y cartref.  
 
Er mwyn helpu ysgolion i gynllunio ar gyfer gweld disgyblion yn dychwelyd yn ddiogel 
o 29 Mehefin, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw, ' Cadwch Addysg yn 
Ddiogel '. Mae hwn yn darparu canllawiau ymarferol a chanllawiau dysgu ar baratoi 
ysgolion ar gyfer dychwelyd i'r ysgol yn raddol hyd at ddiwedd tymor yr haf. 
 
Bydd dull gweithredu graddol ym mhob ysgol.  Bydd grwpiau blwyddyn yn cael eu 
rhannu'n grwpiau bach gyda gwahanol adegau ar gyfer dechrau ac amser egwyl a 
disgwylir y bydd hyn yn golygu, ar y mwyaf, mai traean o'r disgyblion a fydd yn 
bresennol ar unrhyw un adeg, gan gynnwys plant gweithwyr allweddol a oedd yn arfer 
derbyn gofal yn ein hysgolion hyb. Bydd gofal plant hyb yn dod i ben ar 26 Mehefin. O 
29 Mehefin bydd pob ysgol yn gallu darparu rhywfaint o ofal plant ar gyfer plant 
gweithwyr allweddol, ond bydd hyd a lled hyn o reidrwydd wedi ei gyfyngu gan yr angen 
i ddarparu gofod ar gyfer y sesiynau cynlluniedig i ddysgwyr eraill hefyd. Ceir rhagor o 
fanylion am hyn ar ddiwedd y llythyr hwn.  
 
Ni fydd pob disgybl yn dychwelyd ar unwaith, a phan fyddant yn dychwelyd, gall y 
diwrnod ysgol ddechrau a gorffen ar adegau gwahanol i ddisgyblion gwahanol. Gall 
hyn gynnwys trefniadau gwahanol ar gyfer brodyr a chwiorydd o wahanol oedrannau, 
yn mynychu'r un ysgol.  
 
Pan fydd eich plentyn yn dychwelyd i'r ysgol, bydd ffocws ar lesiant disgyblion ac ar 
sicrhau dilyniant rhwng dysgu yn yr ysgol ac yn y cartref. Mewn ysgolion uwchradd, 
efallai y bydd mwy o ffocws, mewn rhai grwpiau blwyddyn, ar gefnogi dysgu disgyblion, 
gan ragweld gofynion academaidd y flwyddyn ysgol sydd i ddod. 
 
Hoffai ysgolion weld pob un o'u disgyblion yn dychwelyd ar gyfer rhyw sesiwn yn ystod 
y cyfnod 'gwirio' hwn. Os bydd rhieni/gofalwyr yn penderfynu peidio ag anfon eu plant 



i'r ysgol yn ystod yr wythnosau hyn yn nhymor yr haf, ni fyddant yn cael eu cosbi. 
Oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru, bydd ein cludiant i 
ysgolion rhwng y cartref a'r ysgol yn cael ei gyfyngu'n sylweddol. Anogir pob rhiant lle 
bynnag y bo'n bosibl i ddefnyddio eu cludiant eu hunain i fynd â phlant i'r ysgol os na 
allant gerdded neu feicio.  
 
Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio'n agos gydag ysgolion i sicrhau y gallant reoli'r 
modd y mae disgyblion a staff yn dychwelyd yn ddiogel, a chyfyngu ar ledaeniad y 
feirws drwy weithredu mewn amgylcheddau sy’n cadw pellter corfforol. 
 
Bydd mesurau’n cynnwys: 

 Gweithdrefnau iechyd a diogelwch newydd a fydd yn cynnwys asesiadau capasiti 

gofod ac asesiadau risg i nodi cyfaint, gosodiad priodol ar gelfi, symudiadau 

disgyblion a rheoli mannau allanol. 

 Hylendid a glanhau i sefydlu trefn olchi dwylo, glanhau pwynt cyswllt a glanhau 

trylwyr ar fannau ysgolion 

 Asesiadau capasiti gweithlu i sicrhau staffio digonol ynghyd â pharatoi a chefnogi 

staff  

 Nodi cyfarpar ac adnoddau ychwanegol megis cyfarpar diogelu personol (PPE) 

a’r defnydd ohono, wedi ei seilio ar gyngor gwybodus. 

 Cymorth ychwanegol ar gyfer iechyd a llesiant disgyblion a staff ysgol 

 Lledu palmentydd a llwybrau ar safleoedd rhai ysgolion i hwyluso cadw pellter 

cymdeithasol diogel wrth gyrraedd ac ar adegau  gadael 

 Cyflwyno cyfyngiadau 20mya dros dro ar ffyrdd o gwmpas ysgolion lle bo’n bosib 

ac ystyried cau ffyrdd dros dro yn ystod adegau gollwng a chodi plant.  

Dylid nodi na fydd ysgolion yn darparu prydau felly bydd disgwyl i blant gyrraedd 
gyda phecyn bwyd.  Ar gyfer plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, bydd y 
systemau e-dalebau a parent pay yn parhau’n weithredol.   
 
Bydd ysgolion yn cyfathrebu eu cynlluniau ar gyfer yr ailgychwyn o'r 29 Mehefin wrth 
bob rhiant. Bydd y Cyngor cyn hir yn cyhoeddi cyfres o Gwestiynau Cyffredin y gallai 
disgyblion, rhieni a gofalwyr fod yn eu gofyn.  
 
I gael rhagor o wybodaeth am ganllawiau Llywodraeth Cymru i ysgolion, ewch i: 
https://llyw.cymru/addysg-coronafeirws  
 
Yn gywir  
 

 
Nick Batchelar 
Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes  

https://llyw.cymru/addysg-coronafeirws


Gofal Plant Gweithwyr Allweddol 

 

Mae llefydd gofal plant i weithwyr allweddol yn gyfyngedig a chynghorir gweithwyr 
allweddol sy’n hanfodol i’r ymateb i COVID-19 mai dim ond os nad oes math diogel 
arall o ofal plant ar gael y dylid defnyddio’r ddarpariaeth gofal plant. 
 
Gellir gweld y ffurflenni cais ar gyfer gofal plant i weithwyr allweddol yma:  
http://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-cynlluniau-a-
pholisiau/Cynllunio-at-Argyfwng-a-Gwydnwch/gwybodaeth-ynghylch-
coronafeirws/gofal-plant-i-weithwyr-allweddol/Pages/default.aspx. 
 
Gofal Plant Hyb i Weithwyr Allweddol 
 
Bydd y ddarpariaeth gofal plant yma yn dod i ben ar 26 Mehefin, gyda phob ysgol yn 
cynnig rhywfaint o ofal plant o 29 Mehefin. Yn anffodus, ni allwn dderbyn ceisiadau 
gweithwyr allweddol newydd ar gyfer ein canolfannau presennol a hynny am 
resymau capasiti. 
 
Bydd unrhyw geisiadau am ofal plant gweithiwr allweddol a dderbyniwyd eisoes, gan 
gynnwys y rhai gan staff ysgol, yn cael eu hystyried gydag unrhyw gais newydd o ran 
y ddarpariaeth sydd ar gael mewn ysgolion neu leoliadau cyn ysgol o 29 Mehefin.  
 
Gofal Plant Oed Ysgol i Weithwyr Allweddol 
 

O 29 Mehefin, oriau’r gwasanaeth gofal plant ar gyfer gweithiwr allweddol a gynigir 

mewn ysgolion fydd rhwng 8.30am a 4.30 pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. 

Bydd ceisiadau gofal plant gan weithwyr allweddol a gyflwynir erbyn 9am Ddydd 
Gwener 19 Mehefin yn cael blaenoriaeth ar gyfer derbyn gofal plant i weithwyr 
allweddol o 29 Mehefin ymlaen. Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad 
hwn eu hystyried mewn rowndiau dyrannu dilynol.  
 
Bydd y Cyngor a’r ysgolion yn ymdrechu i ddarparu gofal plant i weithwyr allweddol 
lle y bo'n bosibl, ond cyfyngedig fydd y ddarpariaeth wrth i ysgolion ganolbwyntio ar 
'Wirio fod pawb yn iawn, Dal i fyny, Paratoi', ac felly ni allwn warantu lleoedd i bob 
plentyn cymwys. Caiff y cynnig o le ei gadarnhau gan eich ysgol leol.   
 
Gofal Plant Cyn-ysgol i Weithwyr Allweddol 
 

Bydd ceisiadau gofal plant cyn-ysgol yn parhau yn unol â'r broses ymgeisio ar-lein 
bresennol.   
 
Bydd yn ofynnol i rieni a gofalwyr gadarnhau oriau gwaith a phatrymau gwaith, fel y 
gellir cynnig lle iddynt.  Bydd y manylion hyn yn cael eu cadarnhau gyda'ch cyflogwr.   
Mae'n bwysig eich bod ond yn gwneud cais am y gofal plant sydd ei angen arnoch, 
gan fod y cyllid i dalu’r costau yn cael ei ddarparu drwy ddargyfeirio grant sy'n bodoli 
eisoes. Nid oes cyllid ar gael i blant oed ysgol dan y cynllun hwn ac mae'n rhaid i bob 
lle fod yn hanfodol ar gyfer yr ymateb i COVID-19. Bydd y Cyngor yn ymdrechu i 
ddarparu gofal plant i weithwyr allweddol lle bo'n bosibl, ond cyfyngedig fydd y llefydd 
ac ni ellir gwarantu lle. 
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