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Rhagarweiniad 
Mae’n gyfnod cyffrous wrth i ni gynllunio i ail-agor Ysgol Garth Olwg i groesawu disgyblion 
yr ysgol yn ôl o’r 29ain o Fehefin 2020 ymlaen. Er yn derbyn yr holl heriau i wneud hyn, 
rydym yn hyderus drwy Gydweithio fel un Gymuned, y gallwn lwyddo i sicrhau diweddglo 
pwrpasol i’r flwyddyn academaidd eithriadol hon. 
Pwrpas y ddogfen hon yw amlinellu’r prif gamau wrth fynd ati i ail agor yr ysgol, gan nodi’r 
prif ddogfennau Rhanbarthol a Chenedlaethol sy’n llywio’r holl benderfyniadau wrth wneud 
hyn. 
 
Symptomau COVID-19 a Chanllawiau Hunanynysu 
Ni ddylai Staff na Disgyblion fynychu’r ysgol os yn dioddef o’r symptomau canlynol: 
 

Ø Teimlo'n sâl gydag unrhyw un o’r tri symptom COVID-19 (peswch parhaus newydd, 
tymheredd uchel, colli blas neu arogl) neu wedi profi'n bositif am COVID-19 yn y 14 
diwrnod diwethaf 

Ø Byw mewn cartref gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19; neu wedi profi'n bositif 
am COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf. 
 

Mae’n hanfodol bod Staff a Disgyblion yn dilyn y canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus 
Cymru o ran Hunanynysu 

 
Hylendid Cyffredinol 
 
Mae’n allweddol fod pawb sy’n mynchu Campws Garth Olwg yn ufuddhau i’r canllawiau 
cenedlaethol ac mae cadw pellter cymdeithasol o 2m a golchi dwylo yn ofalus, yn greiddiol o 
fewn y canllawiau yma. Rydym yn apelio i Rieni/Gofalwyr a Staff atgyfnerthu’r canllawiau 
yma yn rheolaidd gyda’r disgyblion os gwelwch yn dda. Mae’r canllawiau cenedlaethol hefyd 
yn cynghori golchi dillad yn dilyn pob ymweliad i’r ysgol. 
 
Profi, Olrhain a Diogelu 
Mae Cymru yn gweithredu’r strategaeth hon mewn ymgais i reoli llediad COVID-19 
Mae ‘Cyswllt’ yn cael ei ddiffinio fel â ganlyn: 

• Rhywun o fewn 1 metr i chi rydych wedi cael sgwrs wyneb-yn-wyneb â nhw, cyswllt 
corfforol croen-i-groen, rydych chi wedi peswch drostynt, neu wedi bod mewn math arall 
o gyswllt â nhw o fewn 1 metr am 1 funud neu fwy 

• Rhywun o fewn 2 fetr i chi am fwy na 15 munud 
• Rhywun rydych wedi teithio mewn cerbyd â nhw - neu wedi eistedd yn agos atynt ar 

drafnidiaeth gyhoeddus 

Gweler Canllawiau Llywodraeth Cymru 
 
https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws 
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Ystafelloedd Meddygol 
Yn yr achos lle mae Disgybl neu aelod o Staff yn dioddef o symptomau yn ystod y dydd, bydd 
modd rhoi cymorth pellach o fewn Ystafelloedd Meddygol Swyddogol yr Ysgol. Mae offer 
PPE ychwanegol megis Menig, Ffedogau, Fisorau a Masgiau wedi eu gosod yn barod i’w 
defnyddio pe bai angen.  

Ø Ystafell Feddygol yr Ysgol Isaf 
Ø Ystafell Feddygol yr Ysgol Ganol 
Ø Ystafell Feddygol yr Ysgol Uchaf 

 
Cyrraedd a Gadael yr Ysgol 
Ø Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru dylid gwneud pob ymdrech i osgoi defnyddio bws 

ysgol. 
Ø Os nad oes modd osgoi defnyddio bws ysgol mae’n hanfodol eu bod yn cynnal pellter 

cymdeithasol o 2m ar bob achlysur. 
Ø Mae’n hanfodol fod disgyblion sy’n cerdded i’r ysgol yn cynnal pellter cymdeithasol o 2m 

ar bob achlysur. 
Ø Bydd staff yn bresennol i dderbyn y disgyblion i’r ysgol ac i’w cyfeirio i’r ardaloedd cywir. 
Ø Byddwn yn parhau i adael i rhieni Derbyn – Blwyddyn 4 barcio ar y safle,  a rheini Bl 5 a 6 

ollwng eu plant yn y man arferol. Mae’n hanfodol fod disgyblion a rhieni yn cynnal pellter 
cymdeithasol o 2m ar bob achlysur, a dylid hebrwng y disgyblion iau law yn llaw i sicrhau 
hyn. Gofynnwn yn garedig i rieni/gofalwyr i adael y safle yn syth ar ôl gollwng eu plant. 

Ø Gan fod nifer o rieni wedi datgan na fyddant yn gadael i’w plant deithio ar fws ysgol, ni 
fydd modd i ni reoli llif uchel o geir ochr yn ochr â’r bysiau ysgol ar y campws yn ddiogel. 
Felly, os yn cludo disgyblion Bl 7 – 12 i’r ysgol bydd rhaid i rieni/ofalwyr ollwng y 
disgyblion mewn man diogel a phriodol tu allan i’r campws gyda’r disgybl yn cwblhau’r 
daith i’r ysgol ar droed. Dylid felly osgoi meysydd parcio’r Ganolfan Gydol Oes a’r Cartref 
Henoed i’r pwrpas hwn.  
Dylid gwneud trefniadau tebyg wrth gasglu eich plentyn o’r ysgol. 
Felly i gadarnhau – Ni fydd mynediad i gerbydau rhieni Bl 7 – 12 yn y cyfnod hwn yn 
unol â chanllawiau’r Sir. 
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Trefn ac Amserlen y Dydd 
 
Gweler y Ddogfen Amserlen am wybodaeth pellach fesul Blwyddyn ysgol.  
 
Y bwriad ar hyn o bryd yw gweithredu yr amseroedd canlynol ar draws yr Ysgol 3-19. Bydd 
darpariaeth ar gyfer plant bregus yn dilyn amseroedd yr ‘ysgol’ berthnasol. 
 

Manylion Amser 
*HWB i blant gweithwyr Allweddol * *8:00am – 5:00pm* 
Yr Ysgol Isaf – Derbyn – Bl 4. 9:00am – 3:00pm 
Yr Ysgol Ganol – Bl 5 a 6. 8:45am – 3:00pm 
Yr Ysgol Ganol Bl 7 ac 8. 8:30am – 2:15pm 
Yr Ysgol Uchaf 8:30am – 2:15pm 
Yr Ysgol Hŷn  9:00am – 2:30pm 

 
* Ar ddyddiau lle mae’r disgyblion yn ymuno gyda’r flwyddyn / garfan ysgol, ni fydd modd i’r 
disgyblion fynychu’r HWB. Bydd hyn yn osgoi cymysgu’r grwpiau gwahanol o fewn yr un 
dydd. Dylai’r disgyblion ddilyn amseroedd yr Ysgol benodol ar y diwrnodau hyn.  
 
Yr Amgylchedd Ddysgu 
Bydd ystafelloedd Dysgu yr ysgol yn edrych yn wahanol iawn a bydd hyn yn dipyn o sioc i’r 
Disgyblion ac i’r Staff. Bydd llawer llai o ddesgiau yn y dosbarth a byddant wedi eu gosod 2m 
oddi wrth ei gilydd. Yn ogystal, bydd naws y gwersi yn llai rhyngweithiol gyda phawb (gan 
gynnwys Staff) yn gorfod ufuddhau i’r rheol 2m. Bydd pob ystafell yn cynnwys hylif 
saniteiddio, hancesi papur a biniau penodol. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod 
grŵp o ddisgyblion yn defnyddio’r un ystafell ddosbarth drwy gydol y dydd, gyda’r lleiafswm 
o staff yn cylchdroi i ystafelleodd gwahanol. 
Bydd ardaloedd eraill wedi eu marcio’n glir ar draws yr ysgol gyda phosteri gwybodaeth yn 
atgyfnerthu’r negeseuon o ran cynnal pellter cymdeithasol ac hylendid personol. Bydd hylif 
saniteiddio ger pob mynedfa i‘r ysgol a bydd cyflenwad digonol o sebon yn y Tai Bach. Bydd 
system un ffordd yn gweithredu mewn sawl ardal er mwyn rheoli’r llif o bobl.  
Bydd yr ardaloedd yma yn cael eu glanhau yn drylwyr yn ystod ac ar ddiwedd y dydd. 
 
Offer 
Ni fydd disgyblion yn cael rhannu offer. 
Mae’n hanfodol fod pob disgybl yn dod ag offer cywir i’r ysgol gan na fydd modd dosbarthu 
offer o ddisgybl i ddisgybl. Bydd y Penaethiaid Ysgol yn rhoi cymorth pellach gyda hyn, 
gyda’r ysgol yn rhoi cymorth yn ôl yr angen i scrhau na fydd unrhyw ddisgybl o dan 
anfantais.  
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Gwisg Ysgol 
Mae gofynion o ran gwisg ysgol yn cael eu llacio yn ystod y cyfnod hwn ac felly bydd hawl 
gan ddisgyblion Derbyn - Bl 10 wisgo gwisg ysgol swyddogol neu’r wisg Addysg Gorfforol 
swyddogol. Bydd yr ysgol yn ystyriol iawn o ran gwisg ysgol yn ystod y cyfnod hwn.  
Bydd hawl gan fyfyrwyr Bl 12 wisgo gwisg anffurfiol ar yr amod bod hwn yn wisg addas, 
priodol a synhwyrol. Mae’r canllawiau cenedlaethol yn cynghori golchi dillad yn dilyn pob 
ymweliad i’r ysgol. 
 
Lluniaeth 
Bydd pecyn bwyd yn cael ei ddarparu i ddisgyblion sy’n gymwys i dderbyn cinio ysgol am 
ddim. Bydd ffreutur yr ysgol ar gau, ac felly bydd rhaid i staff a disgyblion nad sy’n gymwys i 
dderbyn cinio ysgol ddod â phecyn bwyd. Dylai pawb ddod â photel ddŵr personol. 
 
Darpariaeth 
Mae’n destun tristwch na fyddwn yn medru cynnig darpariaeth i ddisgyblion oedran 
Meithrin yn unol ag amodau RhCT. Derbyniwch ein ymddiheuriadau diffuant. 
 
Bydd cyfle i holl Ddisgyblion Derbyn – Bl 10, a Myfyrwyr Bl 12 fynychu’r ysgol cyn gwyliau’r 
haf. Bwriad yr ysgol yw darparu cyfleoedd er mwyn galluogi pob disgybl i gyrraedd safle 
cymharol gyfartal o ran lles a chynnydd cyn y gwyliau. O ystyried bod heriau tra wahanol ym 
mhob blwyddyn ysgol, byddwn yn blaenoriaethu blynyddoedd penodol er mwyn rhoi’r cyfle 
gorau posib i ddisgyblion ar draws yr ystod oedran gyrraedd y pwynt hwn.  
Bydd y ffocws o ran lles a chynnydd yn amlwg yn wahanol i bob blwyddyn, ond mae bwriad 
clir i gynnal addysg i bwrpas gyda chyfleoedd cadarn i ddysgu yn ystod cyfnod hwn. 
 
 

Darpariaeth HWB i Ddysgwyr Bregus a Phlant Gweithwyr Allweddol 
 

Ø Bydd darpariaeth ar gyfer plant Gweithwyr Allweddol o 8:00am – 5:00pm 
Ø Bydd darpariaeth i Ddysgwyr bregus yn dilyn amseroedd yr ysgol benodol 
Ø Uchafswm o 8 mewn grŵp ym Mloc T, sef y Cabannau dros-dro yng Nghanol y 

Campws 
Ø 1-3 aelod staff yn cylchdroi 
Ø Cymorth gyda gweithgareddau e-Ddysgu 
Ø Gweithgareddau amrywiol yn ffocysu ar les a llafaredd  
Ø Darpariaeth ar draws y 20 Diwrnod 
Ø Bydd y dysgwyr yma yn ymuno gyda’u blynyddoedd penodol ar y diwrnodau pan 

fydd Blynyddoedd penodol yn mynychu’r ysgol 
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Darpariaeth Derbyn – Bl 3 
 

Ø Tua 20% o’r disgyblion yn mynchu’r ysgol o ar unrhyw ddiwrnod penodol 
Ø Uchafswm o 8 mewn grŵp ym Mloc yr Ysgol Isaf 
Ø 1-3 aelod staff yn cylchdroi 
Ø Gweithgareddau cymdeithasol i hyrwyddo lles 
Ø Gweithgareddau amrywiol yn ffocysu ar lafaredd 
Ø Tua 3 ymweliad cyn gwyliau’r haf 

 
Darpariaeth Bl 4 
 

Ø Uchafswm o 8 mewn grŵp ym Mloc yr Ysgol Isaf/Ganol 
(Trosglwyddo i adeilad Yr Ysgol Ganol yn ystod y cyfnod hwn) 

Ø 1-3 aelod staff yn cylchdroi 
Ø Gweithgareddau cymdeithasol i hyrwyddo lles 
Ø Ffocysu ar Bontio ac Ymgartrefu yn yr Ysgol Ganol 
Ø Gweithgareddau amrywiol yn ffocysu ar lafaredd 
Ø Tua 6 ymweliad cyn gwyliau’r haf 

 
Darpariaeth Bl 5 
 

Ø Uchafswm o 8 mewn grŵp ym Mloc yr Ysgol Ganol 
Ø 1-3 aelod staff yn cylchdroi 
Ø Gweithgareddau cymdeithasol i hyrwyddo lles 
Ø Gweithgareddau amrywiol yn ffocysu ar lafaredd 
Ø Tua 4 ymweliad cyn gwyliau’r haf 

 
Darpariaeth Bl 6 
 

Ø Uchafswm o 8 mewn grŵp ym Mloc yr Ysgol Ganol 
Ø 1-3 aelod staff yn cylchdroi 
Ø Gweithgareddau cymdeithasol i hyrwyddo lles 
Ø Gweithgareddau amrywiol yn ffocysu ar lafaredd 
Ø Ffocysu ar drosglwyddo i Flwyddyn 7 
Ø Gweithgareddau i ddathlu’r cyfnod addysg hyd yma wrth gwblhau Bl 6 
Ø Tua 6 ymweliad cyn gwyliau’r haf 

 
 
 
 
 
 



Cynllun Croeso Nôl Ysgol Garth Olwg - ‘Cydweithio fel Un Gymuned’ 

 

Darpariaeth Bl 7-9 
 

Ø Uchafswm o 10 mewn Yst Ddosbarth ym Mloc yr Ysgol Uchaf 
Ø 1-4 aelod staff yn cylchdroi yn ddyddiol 
Ø Ail-gydio yn y dysgu wyneb i wyneb a chrynhoi’r dysgu wrth nesáu at ddiwedd tymor 
Ø Ffocws ar gynnal y gweithgareddau e-Ddysgu 
Ø Gweithgareddau i hyrwyddo lles 
Ø Gweithgareddau amrywiol yn ffocysu ar lafaredd 
Ø Tua 3 ymweliad cyn gwyliau’r haf 

 
Darpariaeth Bl 10 
 

Ø Uchafswm o 10 mewn Yst Ddosbarth ym Mloc yr Ysgol Uchaf 
Ø Lleoliad penodol ar gyfer addysgu dosbarthiadau llawn e.e. Neuadd Chwaraeon lle 

bydd desgiau eto wedi eu gosod 2m oddi wrth ei gilydd 
Ø 1-4 aelod staff yn cylchdroi yn ddyddiol 
Ø Ail-gydio yn y dysgu wyneb i wyneb  
Ø Trafod rhaglen ddysgu Bl 11(pwnc benodol) mewn ymgais i roi sicrwydd pellach i’r 

disgyblion cyn yr haf 
Ø Ffocws ar gynnal y gweithgareddau e-Ddysgu 
Ø Gweithgareddau i hyrwyddo lles  
Ø Gweithgareddau amrywiol yn ffocysu ar lafaredd 
Ø Tua 6 ymweliad cyn gwyliau’r haf 

 

Darpariaeth Bl 11 
 

Ø Digwyddiadau i’w cynnal yn y Ganolfan Gydol Oes 
Ø Blas o Wersi Bl 12 ar lein 
Ø Ffocws ar drosglwyddo i’r Ysgol Hŷn ym mis Medi 2020  

 

Darpariaeth Bl 12 
 

Ø Grwpiau amrywiol (ond yn cadw at bellter 2m) yn y Ganolfan Gydol Oes 
Ø Defnyddio mynedfa’r Ganolfan Gydol Oes yn unig 
Ø 1-3 aelod staff yn cylchdroi yn ddyddiol 
Ø Ail-gydio yn y dysgu wyneb i wyneb  
Ø Ffocws ar gynnal gweithgareddau e-Ddysgu 
Ø Gweithgareddau i hyrwyddo lles 
Ø Cefnogaeth gan Mr Evans ac Arweinwyr Pwnc i leihau unrhyw bryderon am 

Flwyddyn 13 
Ø Tua 8 ymweliad cyn gwyliau’r haf gydag un colofn opsiwn ymlaen bron bob dydd 
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Rheoli Ymddygiad 
Bydd disgwyliadau’r ysgol o ran rheoli ymddygiad yn parhau yn uchel iawn. Mae’n hanfodol 
fod disgyblion yn parhau i ymddwyn yn dda iawn, ac yn cadw’r pellter cymdeithasol o 2m ar 
bob achlysur. Bydd unrhyw ymddygiad sy’n peryglu iechyd a diogelwch staff a disgyblion 
eraill yn arwain at gamau gweithredu cadarn gan yr ysgol, a gall hyn gynnwys gwahardd 
disgybl yn syth. Er mwyn cynnal ymddygiad o’r safon uchaf, gofynnwn yn garedig i bob 
Rhiant/Gofalwr drafod ac esbonio’r disgwyliadau uchel o ran ymddygiad gyda’u 
plentyn/plant cyn dychwelyd i’r ysgol.  
Drwy ‘Gydweithio fel Un Gymuned’ gallwn gadw pawb mor ddiogel â phosib yn ogystal â 
chynnal awyrgylch hapus yr ysgol.  

 
 
 
 

Ymlaen felly gyda’n gilydd.  
Cymerwn y cyfle i ddiolch i chi unwaith eto  

am eich cefnogaeth barhaus. 
 

Mr Trystan Edwards a Staff Ysgol Garth Olwg  
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Atodiad 1 – Prif Ddogfennau Ymgynghorol 
  
Canllawiau Awdurdod Lleol 
 
Coronavirus (COVID-19): Guidance for the safe re-opening of schools  
VERSION 1 (11.6.20) 
 
Canllawiau Llywodraeth Cymru 
 
https://gov.wales/operational-guidance-schools-and-settings-keep-education-safe-
covid-19 
    
Cyswllt FAQ: 
 
https://gov.wales/schools-increasing-operations-29-june-coronavirus 
 
Canllawiau Hybiau ac Ysgolion (17.4.2): 
 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-04/guidance-hubs-schools-
coronavirus-provision.pdf 
 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-04/the-health-protection-
coronavirus-restrictions-wales-regulations-2020-as-amended.pdf    
 
 

Atodiad 2 - Canllawiau Hunanynysu 
 

Canllawiau aros adref i gartrefi: canllawiau darluniadol 

Meini prawf a chanllawiau fel oeddent yn hysbys ar 17/03/2020: 

Cyfnod magu'r clefyd = mwyafswm o 14 diwrnod  
Diwrnod 1 yw diwrnod cyntaf y symptomau  
Mae'r cyfnod 14 diwrnod yn cychwyn o'r diwrnod pan fo'r person cyntaf yn teimlo'n sâl. 
 
x Os ydych yn byw gydag eraill a chi yw’r cyntaf yn y cartref i gael symptomau'r coronafeirws yna rhaid i chi aros adref am 7 diwrnod.  
x Os oes unrhyw un arall sydd yn y cartref ac sy’n dechrau dangos symptomau, mae angen iddynt aros adref am 7 diwrnod o pan wnaeth 

y symptomau ymddangos, waeth ar ba ddiwrnod yn y cyfnod 14 diwrnod o hunanynysu maent wedi cyrraedd.  
x Aelodau o'r cartref sydd dal yn iach i aros wedi hunanynysu am 14 diwrnod oherwydd y cyfnod magu hiraf ar gyfer y clefyd, wedi ei 

gyfrifo o ddiwrnod 1 y person cyntaf symptomatig.  
x Does dim angen i aelodau'r teulu ailddechrau'r cloc os oes aelodau eraill yn dod yn symptomatig yn ystod y cyfnod 

hunanynysu o 14 diwrnod. 

Os byddwch yn datblygu symptomau coronafeirws newydd (COVID-19) ar unrhyw adeg ar ôl dod i ben eich cyfnod cyntaf o ynysu (eich hunan 
neu'ch cartref) yna bydd angen i chi a'ch teulu i ddilyn y canllawiau ynysu eto. Mae'n debyg bod unrhyw un sydd wedi profi'n bositif am COVID-
19 wedi datblygu imiwnedd ac nid oes angen iddo ynysu eto. 

diwrnodau 
         pobl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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A X +7 diwrnod o fod yn sâl √              
B  X +7 diwrnod o fod yn sâl √           
C 14 diwrnod o A yn bod yn sâl √        
D 14 diwrnod o A yn bod yn sâl √        
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 A X +7 diwrnod o fod yn sâl √              

B  X +7 diwrnod o fod yn sâl √           
C  X +7 diwrnod o fod yn sâl √ 
D 14 diwrnod o A yn bod yn sâl √        

Allwedd: 

X sâl/yn dangos symptomau 
√ yn gallu mynd allan eto 

 


