AIL AGOR MEDI 01/09/2020
TREFNIADAU COFID-19 - GWYBODAETH I RIENI
Am fanylion o drefniadau ymarferol dyddiol gweler isod:
DIWRNODAU A BLYNYDDOEDD:
Bydd disgyblion o bob blwyddyn yn cael y cyfle i fynychu ar y diwrnodau canlynol:

DYDDIAD
Mawrth y
01/09/20
Mercher
02/09/20
Iau 03/09/20
Gwener
04/09/20
Llun 07/09/20
Mawrth
08/09/20
Mercher
09/09/20

AR AGOR
DIM DISGYBLION:
diwrnod cynllunio a pharatoi i staff
yr ysgol (ar gau i bob disgybl)
DIM DISGYBLION:
diwrnod cynllunio a pharatoi i staff
yr ysgol
Disgyblion blwyddyn 7, 12 a 13eg yn
unig
Disgyblion blwyddyn 7, 12 a 13eg yn
unig
Disgyblion blwyddyn 7, 10, 11, 12 a
13 yn unig
Disgyblion blwyddyn 7, 10, 11, 12 a
13 yn unig
Pob disgybl yn mynychu – 7, 8, 9,
10, 11, 12 a 13eg

AR GAU
Ar gau i bob disgybl

Ar gau i bob disgybl

Ar gau i ddisgyblion bl. 8, 9, 10
ac 11
Ar gau i ddisgyblion bl. 8, 9, 10
ac 11
Ar gau i ddisgyblion bl. 8 a 9
Ar gau i ddisgyblion bl. 8 a 9

AMSERAU’R DYDD:
Bydd y diwrnod ysgol yn cael ei gwtogi ychydig, ond byddwn yn darparu’r amser dyddiol
arferol ar gyfer cefnogi lles a dysgu ein disgyblion. Byddwn yn torri ein cyfnod cinio i 30
munud, gydag egwyl fore o 15 munud. Bydd grwpiau o ddisgyblion yn derbyn eu cyfnodau
egwyl a chinio ar adegau gwahanol er mwyn osgoi gor gymysgu. Gweler yr amserau yma:
Amser
08:15 – 09:00
09:00 – 09:50
09:50-10:55
10:55-11:45
11:45 – 13:15
13:15 – 14:05
14:05 – 14:55

Gweithgaredd
Disgyblion yn cyrraedd a chofrestru
Gwers 1
Gwers 2 ac egwyl wedi’i ddarwahanu fesul blwyddyn
Gwers 3
Gwers 4 wedi’i ddarwahanu fesul blwyddyn
Gwers 5
Gwers 6
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IECHYD A DIOGELWCH:
 Petai unrhyw ddisgybl, neu rywun sy’n byw gyda disgybl gyda symptomau o
Covid19, NI DDYLAI’R disgybl mynychu ysgol. Disgwylir i rieni roi gwybod i’r ysgol
am achosion o hyn
 Disgwylir i staff, disgyblion ac ymwelwyr i sicrhau hylendid dwylo ar bob achlysur.
Bydd angen i ddisgyblion defnyddio’r ‘peiriannau diheintio dwylo’ sydd ar gael
trwy’r ysgol yn rheolaidd yn ystod y dydd.
 Disgwylir i ddisgyblion ddilyn y canllawiau ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa’ drwy’r amser mae posteri o gwmpas yr ysgol i atgoffa pawb o hyn
 Bydd glanhau dwys yn digwydd yn ystod y diwrnod ysgol, yn ffocysu ar
arwynebau ‘cyffwrdd uchel’
 Byddwn yn sicrhau ein bod yn awyru’r adeilad ac ystafelloedd yn ystod y dydd.
 Bydd disgyblion yn cael eu hannog i bellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd
(e.e. rhwng gwersi, amser cinio ac ati) ond ni fydd hyn bob amser yn bosibl (e.e.
mewn ystafelloedd dosbarth)
 Wrth gyrraedd yr ysgol - disgwylir i ddisgyblion fynd mewn i’r adeilad trwy’r
mynediad dynodedig. Bydd staff o gwmpas i arwain a sicrhau fod pawb yn mynd
i’r lle cywir. Disgwylir i ddisgyblion defnyddio’r mynedfeydd yma pob bore.
 Mi fydd y system un ffordd a gyflwynwyd cyn yr haf yn parhau, gydag ambell
addasiad. Disgwylir i bawb ddilyn y system un ffordd ar bob achlysur, oni bai bod
y larwm tan yn canu - petai hyn yn digwydd bydd angen i bawb adael yr adeilad
drwy’r allanfa agosaf ac anwybyddu’r system un ffordd. Byddwn yn egluro hwn
yn glir i bawb ar ddechrau’r tymor.
SYMUD O GWMPAS YR YSGOL:
 Disgwylir i ddisgyblion ddilyn y system un ffordd (bydd pob disgybl yn derbyn map o'r
llwybr deithio – gweler yma - a chyfle i gyfarwyddo yn ystod yr wythnosau cyntaf).
 Disgwylir i BOB DISGYBL i ymdrechu i gynnal pellter cymdeithasol wrth deithio o
gwmpas yr ysgol.
 Bydd disgyblion 7-9 yn symud 5 munud cyn disgyblion 10-13eg er mwyn lleihau’r
nifer ar y coridorau ar yr un adeg. Nid oes caniatâd gan ddisgyblion i gymysgu gyda
disgyblion o flynyddoedd arall tra’n symud o gwmpas yr adeilad.
 Disgwylir i ddisgyblion i olchi neu ddiheintio dwylo yn aml (wrth gyrraedd a gadael
adeilad yr ysgol; wrth fynd i mewn ac wrth adael pob ystafell; cyn ac ar ôl bwyta; cyn
ac ar ôl defnyddio’r tŷ bach...)
 Disgwylir i ddisgyblion gynnal hylendid anadlol da drwy hyrwyddo’r dull ‘ei ddal, ei
daflu, ei ddifa’. Byddai cario hancesi tafladwy yn ddefnyddiol, ond bydd angen i
ddisgyblion sicrhau eu bod yn eu taflu yn ddiogel mewn bin (neu ddefnyddio llewys).
 Peidio â chymysgu gyda disgyblion o flynyddoedd arall.
 Bydd athrawon ar y coridorau yn sicrhau ymateb positif gan y disgyblion wrth deithio
o gwmpas y safle.
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GORCHUDDION WYNEB:
 Bydd disgwyl i ddisgyblion wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar hyd y coridorau i
gyd, oni bai'r bod rheswm meddygol yn eu heithrio rhag gwneud.
 Bydd disgwyl i ddisgyblion wisgo gorchudd wrth giwio i brynu bwyd oni bai'r bod
rheswm meddygol yn eu heithrio rhag gwneud. Yn naturiol, byddant yn eu tynnu
wedi eistedd er mwyn bwyta eu cinio.
 Bydd disgwyl i ddisgyblion wisgo gorchudd os ydynt yn teithio ar fysys ysgol
benodedig oni bai'r bod rheswm meddygol yn eu heithrio rhag gwneud (gweler y
canllawiau ar gyfer teithio ar fysys ysgol benodedig yma ar gyfer manylion llawn).
 Ni fydd disgwyl i ddisgyblion i wisgo gorchudd wyneb ar y buarthau, wrth fwyta eu
brechdanau yn y neuadd na chwaith mewn ystafelloedd ddosbarth.
GWISGO A THYNNU GORCHUDD:
Bydd disgwyl i ddisgyblion ddod â gorchudd wyneb personol gyda nhw bob dydd. Os ydynt
yn defnyddio rhai aml-ddefnydd, disgwylir iddynt fod yn lan pob dydd ac yn addas at
ddefnydd mewn ysgol. Rydym yn disgwyl bod pob rhiant yn sicrhau hyn. Rhaid i ddisgyblion
ddilyn y camau canlynol wrth dynnu a gwisgo gorchudd:
 Wrth wisgo ac wrth dynnu’r gorchudd, bydd rhaid i’r disgybl olchi ei ddwylo neu eu
diheintio.
 Ni ddylai’r disgybl gyffwrdd â blaen y gorchudd tra’n ei wisgo neu ei dynnu.
 Bydd angen gwaredu’r gorchudd dros dro mewn bin.
 Bydd rhaid gosod gorchuddion ‘aml-ddefnydd’ mewn bag plastig pob tro y maent
yn tynnu’r gorchudd, ac yna golchi eu dwylo neu ddiheintio eto cyn mynd i’r ystafell
ddosbarth. Disgwyliwn i rieni ddarparu’r bag plastig i’w plentyn.
GRWPIAU DYSGU:
 Byddwn yn rhedeg amserlen lawn i bob disgybl.
 Ym mlynyddoedd 7-9, bydd disgyblion yn cael gwersi yn eu dosbarth cofrestru pob
dydd.
 Er mwyn darparu profiadau dysgu gwerthfawr i ddisgyblion TGAU a Safon Uwch,
wedi eu targedu at allu pob disgybl, gan arbenigwyr pynciol i’r grwpiau arholiad yma,
bydd disgyblion yn derbyn gwersi gyda disgyblion o’r un flwyddyn.
 Felly, mae’n hanfodol bod ein disgyblion yn gwneud ymdrech i gydymffurfio gyda’r
mesurau iechyd uchod ag ymdrechu i gynnal pellter cymdeithasol wrth deithio o
gwmpas yr adeilad ac i ddilyn y system unffordd ar bob adeg.
 Bydd disgwyl i ddisgyblion ddiheintio eu dwylo wrth fynd i mewn ac wrth adael pob
ystafell fyddant yn ymweld â hwy.
 Bydd disgwyl i ddisgyblion ddiheintio eu desgiau gweithio cyn ac ar ôl pob gwers.
YSTAFELLOEDD DOSBARTH:
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Mae yna gamau pendant gennym yn yr ystafelloedd dosbarth i sicrhau diogelwch, gan na
fydd cynnal pellter cymdeithasol yn bosib ym mhob achos oherwydd y niferoedd o
ddisgyblion yn y dosbarth (yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Awdurdod
Abertawe):
 Diheintio dwylo ar y ffordd i mewn ac allan o bob ystafell.
 Awyru pob ystafell.
 Disgyblion yn eistedd yn wynebu’r blaen.
 Eistedd ochr yn ochr gyda chyd-ddisgyblion ac nid yn eu hwynebu mewn gwersi.
 Glanhau yn aml, gyda disgyblion ac athrawon yn glanhau ‘wrth iddynt fynd’.
 Disgyblion i ddod a’u hoffer eu hunain - ni fydd caniatâd i rannu offer.
MYNEDIAD I’R ADEILAD:
 Disgwylir i bob disgybl i ddiheintio eu dwylo (gan ddefnyddio’r peiriannu diheintio
wrth bob mynedfa) yn syth wedi cyrraedd yr adeilad.
 Bydd disgwyl i ddisgyblion fynd yn syth i'w hystafelloedd cofrestru cyn gynted ag y
byddant yn cyrraedd y safle.
 Bydd y disgyblion yn defnyddio’r mynedfeydd canlynol er mwyn mynd i mewn i'r
ysgol:
Blwyddyn
7
8
9
10
11
12
13

Drws wrth y grisiau:
Coch
Gwyrdd
Glas
Hufen
Melyn
Hufen
Melyn

CLUDIANT YSGOL:
 Mae canllawiau llawn i rieni a disgyblion ar gyfer teithio ar fysys ysgol yma.
 Mae’n bwysig y bod pob rhiant yn darllen y rhain ac yn sicrhau bod ei blentyn yn
dilyn y cyfarwyddiadau yma.
 Bydd y ddwy res flaen o seddi ar bob bws ddim yn cael eu defnyddio er mwyn
caniatáu’r gyrrwr i gynnal pellter cymdeithasol. Bydd ychydig ddisgyblion felly yn
teithio ar fysys mini ychwanegol bydd yr Awdurdod Lleol yn eu darparu. Os yw hyn
yn effeithio ar eich plentyn, bydd yr ALl yn cysylltu yn uniongyrchol gyda chi i
gadarnhau’r trefniadau.
 Nid yw’n bosib i'r ALl werthu seddau i ddisgyblion sydd ddim yn deilwng i gludiant
yn rhad ac am ddim. Ni fydd yn bosib i unrhyw ddisgybl deithio ar fws ysgol sydd
heb dderbyn pas bws.
 Bydd angen i bob disgybl ddangos ei bas bws.
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CYRRAEDD Y SAFLE YN Y BORE:
Cerddwyr a Bysiau
 Byddwn yn cwrdd â’r plant wrth y glwyd a’r man gollwng arferol wrth iddynt
gyrraedd ac yn eu hatgoffa o’r disgwyliadau pellhau corfforol.
 Ni fydd y drws i’r ffreutur ar agor ar gyfer mynediad.
Ceir







Gofynnwn i rieni beidio â gollwng eu plentyn / plant cyn 08:15 pob bore.
Gan fod y ganolfan hamdden wedi ail agor, ni fydd yn bosib i ni ddefnyddio maes
parcio ar gyfer gollwng disgyblion.
Bydd modd i rieni ollwng eu plant yn ddiogel wrth y palmant, fel sydd yn digwydd fel
arfer.
Gofynnwn i rieni i adael yn syth ar ôl gollwng eu plentyn / plant yn ddiogel.
Bydd staff ar gael i gefnogi gyda hyn.
Nid oes hawl ymgynnull ar dir yr ysgol. Rhaid gollwng neu gasglu eich plentyn heb
oedi.

GADAEL Y SAFLE AR DDIWEDD Y DYDD YSGOL:
Byddwn yn rhyddhau'r disgyblion fesul blwyddyn ar ddiwedd y dydd er mwyn sicrhau
darwahanu. Gweler amserlen gadael isod:
Blwyddyn
Amser Gadael
7
14:45
8
14:50
9
14:55
10
15:00
11
15:00
12
14:55
13
14:55




Bydd staff ar ddyletswydd i atgoffa disgyblion o bwysigrwydd cynnal pellhau
cymdeithasol ar bob adeg wrth adael.
Disgwylir i rieni barcio yn ddiogel y tu allan i giatiau’r ysgol, yn unol â'r trefniadau
arferol er mwyn gallu casglu eu plant yn ddiogel.
Gofynnwn i rieni i gyrraedd ychydig funudau yn unig gyn bod angen casglu eich
plant.

EGWYL A CHINIO:
 Ni fydd cinio ysgol i ddisgyblion am y bythefnos gyntaf (rhwng y 3ydd - 11eg o
Fedi) a bydd disgwyl i bob disgybl ddod â phecyn bwyd.
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Bydd disgyblion sydd yn deilwng i brydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn pecyn
bwyd wythnosol neu daliad Bacs yn ystod y cyfnod yma.
Mi fyddwn yn darparu bwyd yn yr ysgol o’r 14eg o Fedi Medi.
Bydd disgyblion yn treulio egwyl a chinio wedi ei ddarwahanu fesul blwyddyn
(gweler yr amserlen isod).
Ni fydd darpariaeth bwyd yn y ffreutur dros egwyl, felly bydd angen i ddisgyblion
ddod â byrbrydau iachus os ydynt yn dymuno.
Bydd cinio yn cael ei dorri i 30 munud, felly bydd dod a bwyd eu hunain yn fanteisiol
i ddisgyblion yn ystod y cyfnod yma.
Byddwn yn darparu bwyd i ddisgyblion sydd yn deilwng i brydau ysgol am ddim.
Bydd disgyblion yn derbyn cyfle i gael awyr iach yn ystod y dydd.

EGWYL
BLWYDDYN
7
8
9
10
11
6ED

AMSER
10:00 - 10:15
10:10 - 10:25
10:20 - 10:35
10:30 - 10:45
10:40 - 10:55
10:40 - 10:55

LLEOLIAD
Buarth Blaen / Neuadd Fawr
Buarth Cefn / Neuadd Cilfwnwr
Buarth Blaen / Neuadd Fawr
Buarth Cefn / Neuadd Cilfwnwr
Buarth Blaen / Neuadd Fawr
Bloc y 6ed / Buarth Cefn

CINIO (BYDD ARDAL O'R FFREUTUR YN CAEL EU NEILLTUO FESUL BLWYDDYN)
BLWYDDYN
AMSER
LLEOLIAD
7
11:45 - 12:15
Buarth Blaen / Neuadd Fawr
8
12:00 - 12:30
Buarth Cefn / Neuadd Cilfwnwr
9
12:15 - 12:45
Buarth Blaen / Neuadd Fawr
10
12:30 - 13:00
Buarth Cefn / Neuadd Cilfwnwr
11
12:45 - 13:15
Buarth Blaen / Neuadd Fawr
6ED
12:45 - 13:15
Bloc y 6ed / Buarth Cefn

GWISG YSGOL:
 Mae disgwyl i'ch plentyn wisgo gwisg ysgol o fis Medi. Gweler y llythyr yma ar ein
safwe am fanylion y wisg ysgol newydd ar gyfer Medi 2020.
 Rhaid dod â chot i'r ysgol gan fydd eich plentyn tu allan ar gyfer egwyl a chinio oni
bai ei bod hi’n dywydd eithriadol.
OFFER YSGOL:
Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, argymhellir o hyd bod disgyblion / plant yn
cyfyngu ar faint o offer y maent yn dod gyda nhw i'r ysgol bob dydd, i hanfodion fel:


Bocsys bwyd
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Bagiau
Cotiau
Llyfrau
Deunydd ysgrifennu/offer mathemateg (yn ddelfrydol byddai cas pensil yn cynnwys
beiro, pensiliau, pren mesur, rwber, naddwr, onglydd, cyfrifianell)

Lle mae disgyblion yn dod â phecyn bwyd a photel ddŵr, mae angen eu labelu'n glir â'u
henw. Ni fydd caniatâd i ddisgyblion rannu offer yn yr ysgol.
DYFAIS DDIGIDOL:
 Mae caniatâd gan ddisgyblion (a byddwn yn eu hannog) i ddod â’r ddyfais ddigidol
sydd ganddyn nhw ar gyfer gweithio o bell i'r ysgol ar y diwrnodau maent i mewn.
 Byddwn yn darparu mynediad i’r we ar gyfer dysgu.
 Bydd yn ein caniatáu i ddatblygu ein model o ddysgu cyfunol, fydd mor allweddol i
ddysgu pob un o'n disgyblion i'r dyfodol.
 Cyfrifoldeb y disgybl fydd i sicrhau diogelwch ei ddyfais tra yn yr ysol ac ni fydd
caniatâd gan ddisgyblion i rannu dyfeisiau yn yr ysgol.
 Gweler y cytundeb dod a dyfais eich hun i’r ysgol yma .
TAI BACH:
 Bydd staff ar ddyletswydd y tu allan i’r tai bach yn ystod pob egwyl a chinio.
 Dim ond 3 disgybl fydd yn cael mynychu tŷ bach ar un adeg (gan gofio y bydd egwyl
a chinio ar amserau gwahanol).
 Disgwylir i ddisgyblion olchi eu dwylo cyn ac ar ôl defnyddio’r tŷ bach i sicrhau’r
safonau uchaf o lendid.
 Bydd y tai bach yn cael eu glanhau ar ôl pob egwyl a chyfnod cinio.
Os yw rieni yn dymuno trafod unrhyw fater gyda'r pennaeth neu aelod o staff addysgu
byddai hyn drwy apwyntiad yn unig neu dros y ffôn neu ar e-bost newydd yr ysgol:
swyddfabryntawe5@hwbcymru.net
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