
Canllaw i rieni Ysgol Bodhyfryd 

 

Cludiant/ Mynediad at y safle 

 

 Dylai dysgwyr a rhieni/gofalwyr fynd i'r ysgol ar droed neu gan 

ddefnyddio ffordd bersonol o deithio yn hytrach na thrafnidiaeth 

gyhoeddus. 

 Ni ddylai dysgwyr a rhieni/gofalwyr rannu car efo teuluoedd eraill.  

 Rhaid cadw pellter cymdeithasol yn y maes parcio/mannau danfon efo 

digon o le rhwng pobl/cerbydau.  

 Bydd dysgwyr sy'n teithio mewn tacsi yn gorfod cadw at reolau cadw 

pellter cymdeithasol. 

 Bydd mynedfa penodol ar gyfer disgyblion yr Adran Iau a disgyblion y 

Cyfnod Sylfaen. Bydd rhain wedi eu marcio’n glir gan ddilyn llwybr melyn 

(cyfnod Sylfaen) a llwybr glas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Mwy o 

fanylion i ddod 

 Bydd amseroedd cyrraedd a gadael yr ysgol wedi eu hymestyn er mwyn 

osgio gormod ar y safle ar yr un pryd. Byddwn yn gofyn i rieni ollwng eu 

plant rhwng 8:45 a 9:05 yn y bore a rhwng 2:55 a 3:15 yn y prynhawn 

 Rydym yn aros am gadarnhad am drafnidiaeth ysgol 

 

Cyrraedd y dosbarth 

 

• Pob dysgwr i olchi dwylo cyn/wrth gyrraedd y dosbarth. Golchi dwylo 

rheolaidd yn ystod y dydd. 

• Bydd desgiau/dodrefn wedi eu symud i sicrhau cadw pellter 

cymdeithasol.   

• Bydd gan y dysgwr ardal ac offer penodol i weithio. 

• Sefydlir trefn glir ar gyfer dod i mewn i'r dosbarth i'w lle penodol - i 

gynnwys system unffordd o symud o gwmpas y dosbarth.  

• Bydd adnoddau penodol i bob dysgwr  

• Bydd egwyl toiled yn cael ei fonitro.  

• Bydd rheolau a chanllawiau  yn rheolaidd drwy gydol y dydd. 

• Cedwir drysau (ar wahân i ddrysau tân, toiledau a diogelwch) ar agor i 

leihau lledaenu haint. 

 

 

Teithio o gwmpas yr ysgol 

 

• Bydd dim mwy na 1/3 o boblogaeth yr ysgol i gael mynediad yr un pryd, ac 

yr ydym yn ceisio amserlenni plant o’r un teulu ar yr un diwrnod. 



• Bydd grwpiau o blant yn aros yn eu dosbarthiadau gyda’r un staff. Rydym 

wedi cyfrifo niferoedd cywir ar gyfer pob dosbarth er mwyn sicrhau bod 

y disgyblion a staff 2 fetr o’i gilydd. Ni ddylai unrhyw blentyn gael 

mynediad i unrhyw le yn yr adeilad heblaw am ei ddosbarth, sinc a’u toied 

dynodedig. 

• Bydd pellter cymdeithasol yn cael ei farcio trwy sticeri mewn rhannau o’r 

ysgol 

• Bydd defnyddio’r toiled yn cael ei reoli i sicrhau mai un plentyn sy’n 

defnyddio’r toiled ar y tro.   

• Bydd posteri yn atgoffa pawb i gadw pellter yn amlwg i bawb.  

• Bydd teithio o gwmpas yr ysgol yn cael ei leihau drwy aros yn yr un 

dosbarth drwy gydol y dydd.  

• Sefydlir trefn/ffenestr ar gyfer egwyl toiled.  

• Cedwir pob drws ar agor ar wahân i ddrysau tân, toiled a diogelwch. 

• Sefydlir system unffordd drwy'r ysgol lle bod posib gwenud hynny. 

• Sicirheir bod mannau cyhoeddus mor glir â phosibl o gyfyngiadau.  

• Os bydd y tywydd yn ddrwg, bydd gweithgareddau yn y dosbarth yn unig, 

ond bai bod angen mynd i'r toiled.   

• Bydd y tîm glanhau yn glanhau pob drws/arwyneb yn rheolaidd drwy gydol 

y dydd. 

 

 

Dangos symptomau yn yr ysgol 

• Ni ddylai gweithwyr, dysgwyr neu rieni/gofalwyr sy'n teimlo'n wael/dangos 

symptomau Covid-19 fynd i'r/ymweld â'r ysgol. 

• Os bydd unrhyw un yn cael ei daro'n wael yn yr ysgol, rhaid iddynt adael yr 

ysgol cyn gynted ag y bo modd a dilyn canllawiau hunan ynysu. 

• Os bydd unigolyn yn arddangos symptomau yn yr ysgol, byddant yn cael eu 

cadw ar wahân hyd nes y gellir eu casgu a’u cymeryd adref. Bydd hyn mewn 

ytafell ar wahân a byddant yn cael eu goruchwylio o belter o ddau fetr 

• Ar ôl i rywun a amheuir o gael symptomau gael ei nodi, rhaid cadw pob lle 

mae’r unigolyn wedi bod yn glir. Trefnir glanhau’r ardal yn ddwfn. 

• Bydd yr ysgol yn adrodd unrhyw achosion a amheuir o Covid-19 symptomau 

i‘r ALL ac i Adran Iechyd Cyhoeddus Cymru 

• Dylai unrhyw un sy’n arddangos symtomau aros adref am 7 diwrnod. 

• Dylai unrhyw un sy’n byw gydag unigolion gyda symptomau aros adref am 14 

diwrnod o’r diwrnod roedd y person cyntaf yn sâl.  

• Bydd yr ysgol yn monitro absenoldeb salwch dysgwyr a dweud wrth yr ALl 

am unrhyw achos a amheuir o symptomau Covid-19. 



• Ar gyfer y mwyafrif helaeth o ddysgwyr, mae Covid-19 yn salwch ysgafn. 

Mae dysgwyr sydd yn cysgodi oherwydd cyflyrau meddygol wedi cael eu 

cynghori i ymgymeryd â mesurau cysgodi penodol. Mae gan y dysgwyr hyn 

gyflyrau iechyd sylfaenol difrifol sy’n eu rhoi mewn risg uchel iawn o salwch 

difrifol gan Covid-19 ac fe’u cynghorir i ddilyn mesurau cysgodi yn drylwyr 

er mwyn cadw eu hunain yn ddiogel. Nid ydy’r plant yma i fynychu’r ysgolion 

ar hyn o bryd. Byddant yn parhau i gael eu cefnogi yn eu cartrefi gyda’u 

dysgu gymaint ag sy’n bosibl. 

 

Anaf i ddysgwyr ar y safle 

 

• Bydd offer cymorth cyntaf ar gael ym mhob uned. 

• Wrth roi sylw i unrhyw glwyfau ac ati, bydd staff ysgol yn defnyddio 

cyfarpar diogelu personol (PPE) bob amser. Bydd fisor/ ffedogau a menig 

ar gael ym mhob dosbarth 

• Bydd angen caniatâd gan riant/gofalwr i fynd i'r feddygfa neu'r ysbyty 

yn ystod pandemig. 

• Os oes unrhyw amheuaeth (neu'n methu cysylltu â rhiant/gofalwr), bydd 

yr ysgol yn cysylltu â Galw GIG/Gwasanaethau Brys am gyngor. 

• Mae staff enwebedig yn barod i fynd i’r ysbyty os na all rhiant/ gofalwr 

gasglu’r pentyn, a bod y rhiant wedi rhoi caniatâd 

 

PPE 

 

• Bydd cyflenwad cyfarpar diogelu personol i gefnogi staff a lleddfu 

pryder.  

• Bydd cyfarpar diogelu personol ar gyfer gofal personol agos nes bydd y 

rheoliadau wedi'u llacio. 

 

Gwisg ysgol 

 

• Rydym yn annog disgyblion i wisgo dillad eu hunain sy’n addas i’w 

defnyddio yn yr awyr agored 

• Ni ddylid ail wisgo dillad y diwrnod canlynol 

• Rydym yn annog disgyblion i wisgo esgidau gyda ‘velcro’ os nad ydynt yn 

gallu gwneud criau yn hwylus  

 

Clybiau brecwast / ar ôl ysgol 

 

• Nid fydd clybiau brecwast/ clybiau ar ôl ysgol  

 



Dosbarth meithrin 

 

• Ni fydd darpariaeth ar gyfer y dosbarth meithrin 

 

Cylch Meithrin 

 

• Ni fydd cylch meithrin ar gael 

 

Plant gweithwyr allweddol 

 

• Bydd y ddarpariaeth i blant gweithwyr allweddol yn parhau, ond mae’n 

rhaid archebu lle o flaen llaw trwy ebostio/ ffonio’r ysgol. 

 

Cyrraedd a gadael yr ysgol 

 

• Trefn bendant ar gyfer dod i mewn i'r ysgol - defnydd posibl o wahanol 

giatiau/mynedfa i rieni/dysgwyr yn cerdded i'r ysgol i sefydlu system 

unffordd 

•  Sefydlu rheolau cadw pellter cymdeithasol unwaith ar safle'r ysgol - o'r 

giatiau ymlaen.  

• Sefydlu llwybrau o'r giatiau at ddosbarthiadau unigol. 

• Pob dysgwr i olchi dwylo yn drylwyr cyn neu wrth fynd i mewn i'r 

dosbarth. 

• Cedwir drysau (ar wahân i ddrysau tan, toiledau a diogelwch) ar agor i 

leihau lledaenu haint. 

 

Cyrraedd y dosbarth 

 

• Pob dysgwr i olchi dwylo cyn/wrth gyrraedd y dosbarth. Golchi dwylo 

rheolaidd yn ystod y dydd. 

• Bydd desgiau/dodrefn wedi eu symud i sicrhau cadw pellter 

cymdeithasol.   

• Bydd gan y dysgwr ardal ac offer penodol i weithio. 

• Sefydlir trefn glir ar gyfer dod i mewn i'r dosbarth i'w lle penodol - i 

gynnwys system unffordd o symud o gwmpas y dosbarth.  

• Bydd dnoddau penodol i bob dysgwr  

• Bydd egwyl toiled yn cael ei fonitro.  

• Atgoffir rheolau a chanllawiau yn rheolaidd yn ystod y dydd. 

 

 

Dysgu yn y Cyfnod Sylfaen 



 

• Bydd un aelod staff ar gael i ddelio gyda defnyddio'r toiled, hylendid 

offer a hylendid personol drwy gydol y diwrnod ysgol/sesiwn yn unol â 

chanllawiau LlC.  

• Rhoddir bag adnoddau i ddysgwyr ddefnyddio drwy gydol y dydd a thrê o 

eitemau i'w defnyddio mewn gweithgareddau dysgu ymarferol a thrwy 

brofiadau. Eitemau i'w diheintio wedi'u defnyddio.  

• Bydd offer mawr, e.e. beics, sgwteri, ceir, i gael eu diheintio ar ôl eu 

defnyddio. 

• Bydd y disgyblion yn cael eu annog i ddod i'r ysgol mewn dillad sy'n addas 

ar gyfer dysgu yn yr awyr agored h.y. ymlacio mewn gwisg cyfforddus-

gan gynnwys hetiau ac eli haul. 

 

Amseroedd egwyl a threfniadau cinio   

 

• Cyflwynir amseroedd egwyl gwasgarog i bob dosbarth a lleihau ymhen 

amser os yn briodol.  

• Defnyddi’r yr ardal tu allan, os yn briodol, drwy ddefnyddio drysau allan 

dosbarthiadau i leihau teithio o gwmpas yr ysgol.  

• Bydd llwybr penodol i fynd allan o’r dosbarthiadau wedi ei nodi. 

• Yn ystod amser chwarae gwlyb, bydd y disgyblion yn aros yn y 

dosbarthiadau, gan gadw pellter cymdeithasol. 

• Sicrheir bod lefel goruchwylio gan staff yn briodol amser egwyl.  

• Bydd llefydd bwyta ffrwyth cyffredin i fod ar gau a dysgwyr i ddod â 

ffrwyth eu hunain efo nhw i'w fwyta yn y dosbarth (ffrwythau i'w bwyta 

yn y dosbarth)  

• Bydd pob dysgwr i olchi dwylo wrth ddychwelyd o amser egwyl.  

• Gofalir bod pob dysgwr sy'n deall cadw pellter cymdeithasol ond yn dewis 

peidio â dilyn hyn, yn cael ei atgoffa o'r hyn sy'n ddisgwyliedig. 

• Bydd y digyblion yn bwyta eu cinio wrth eu desgiau penodedig. Ni fydd 

cinio ysgol felly bydd angen i ddisgyblion ddod â pecyn bwyd eu 

hunain. 

• Rydym yn annog rhieni i ddarparu bwyd sydd yn hawdd i’w bwyta, ble nad 

oes angen cymorth ar ddisgyblion i agor pecynnau/ pacedi.  

• Bydd disgyblion yn golchi eu dwylo cyn ac ar ôl bwyta cinio ac yn cael 

gwared o sbwriel o fewn y binau a ddarperir 

• Bydd angen i’r plant ddod a byrbryd eu hunain 

• Bydd angen hefyd iddynt ddod a potel ddŵr eu hunain. 

 

Ymwelwyr i’r ysgol 

 



• Os oes angen i chi gysylltu gyda aelod o staff, bydd angen gwenud hynny 

drwy ebost/ galwad ffôn 

• Ni fydd ymwelwyr allanol heblaw am ymwelwyr allweddol e.e. nyrs ysgol, 

gweithwyr cymdeithasol amddiffyn plant. 

• Hylif diheintio dwylo a chanllawiau ar weithdrefnau'r ysgol ar gael i bob 

ymwelydd.  

 

 

Prosesau glanhau  

 

• Bydd glanhau dwfn o’r holl adeilad wedi ei gwblhau  

• Bydd staff yn glanhau arwynebau, dolenni drysau ac offer trwy gydol y 

dydd. 

• Bydd y staff glanhau yn sicrhau bod yr holl  arwynebau’n cael eu glanhau’n 

ddwfn ar ddiwedd y dydd. 

 

Trefniadau dysgu 

 

• Bydd y plant yn dychwelyd i‘w uned gyda staff sydd yn gyfarwydd iddynt. 

Bydd staff yn cynorthwyo’rplant gyda’u dysgu yn ogystal â darparu 

gweithgareddau sy’n hyrwyddo eu lles,  eu datblygiad corfforol a 

chreadigol. 

• Mae ‘ailgydio’ yn edrych ar sut mae’r plant yn dod ymlaen, yn ystyried yr 

hyn gallai fod ei angen arnynt i’w helpu, adnoddau ac ati, ac yn gyfle 

iddynt weld eu ffrindiau a’u hathrawon eto. 

• Mae ‘dal i fyny’ yn rhoi cyfle i staff ac i blant drafod, rhannu eu 

meddyliau a’u teimladau a myfyrio ar y ffordd orau i symud ymlaen gyda’u 

dysgu cyfunol. 

• Mae ‘parhau’ yn gyfle i baratoi’r plant ar gyfer yr arfer newydd. Mae 

angen addysgu stratagaethau datrys problemau, dyfalbarhau a sut i gael 

gafael ar gymorth pan fyddant yn dysgu o bell. 

• Bydd rheolau a chanllawiau yn cael eu rhannu’n rheolaidd tra bo’r plant yn 

yr ysgol ar sut i gadw’n ddiogel a’r hyn a ddisgwylir.  

• Bydd staff yn parhau i fod mewn cyswllt â dysgwyr o bell. 

 

Addoli ar y cyd 

 

 Ni fydd cyd addoli ysgol gyfan/ cyfnodau allweddol 

 Bydd addoli yn digwydd o fewn y dosbarthiadau 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


