Adran Addysg Gwynedd
Cwestiynau Cyffredin 25 Awst 2020
Dyma rai cwestiynau cyffredin ac atebion i rieni/gofalwyr wrth baratoi i ddanfon eu plant nôl i’r ysgol o
Fedi ymlaen.
A oes disgwyl i fy mhlentyn fynychu’r ysgol o Fedi ymlaen?
Oes, oni bai ei bod yn hunan ynysu neu’n sâl.
A oes rhaid i mi gael gwahoddiad i yrru fy mhlentyn i’r ysgol?
Oes, hyd at y 14eg o Fedi.
Beth fydd angen i’m plentyn ddod gyda nhw i'r ysgol?
Bydd angen i'ch plentyn ddod â'r canlynol:
•
•

Eu potel ddŵr eu hunain
Eu câs pensiliau eu hunain

Ni fyddant yn gallu rhannu eu hadnoddau gyda phlant eraill na’r staff.
Glanhau
Sut y bydd yr ysgol yn cael ei glanhau wedi iddi ail agor?
Bydd yr ysgol yn cael ei glanhau yn ystod y dydd gan lanhawyr a fydd wedi eu hyfforddi’n addas. Bydd y
glanhawyr yn rhoi sylw penodol i fannau lle bo’r plant a’r staff yn eu cyffwrdd yn rheolaidd gan ddilyn
protocolau glanhau diogel bob amser.
Bydd yr awdurdod yn darparu adnoddau ychwanegol i’r ysgolion mewn ymateb i’r gofynion glanhau
ychwanegol.
A ydym yn disgwyl i ddisgyblion lanhau eu gofod gweithio?
Mae disgwyl i’r disgyblion gymryd camau rhesymol i sicrhau bod yr amgylchedd gwaith yn cael ei gadw mor
lân â phosibl. Pan fo’n briodol (ac yn ôl eu hoed/datblygiad), gellir annog y disgyblion i lanhau eu mannau
personol eu hunain, er enghraifft drwy roi ‘wipes’ iddynt eu defnyddio yn eu rhannau hwy o’r ystafell (yn yr
uwchradd).
Bydd y ‘wipes’/offer glanhau addas yn cael ei ddarparu i’r dosbarthiadau ynghyd â chanllawiau byr.
Toiledau
Pa mor aml fydd toiledau’r ysgol yn cael eu glanhau?
Bydd y toiledau’n cael eu glanhau wedi amser egwyl a chinio ac ar ddiwedd pob dydd.
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Diogelu fy Mhlentyn
Pa fesurau fydd mewn lle i ddiogleu fy mhlentyn?
Mae nifer o fesurau mewn lle i ddiogleu eich plentyn. Dyma rai o’r mesurau;
•
•
•
•
•

Bydd gan bob ysgol ei hystafell ynysu benodol, pe bai plentyn neu aelod o staff yn dechrau teimlo’n
sâl yn ystod y dydd
Efallai na fydd pawb yn cael amserau egwyl a chinio ar yr un pryd
Bydd ardaloedd cyffredin yn cael eu sychu’n lân yn rheolaidd
Bydd ysgolion yn cael eu glanhau’n drylwyr bob nos
Bydd arwyddion clir o amgylch yr ysgol yn pwysleisio pwysigrwydd golchi dwylo, hylendid a chadw
pellter cymdeithasol

Cofiwch fod safle pob ysgol yn wahanol a bydd gan bob ysgol fesurau gwahanol ar waith e.e. bydd lleoliad
man gollwng plant yn amrywio o ysgol i ysgol/ bydd gan rai ysgolion systemau unffordd ayb.
Bydd gan bob ysgol ei chynllun ailagor graddol ei hun, bydd pob ysgol wedi cynnal cyfarfodydd safle a’r
rheiny wedi eu cydnabod gan yr Awdurdod Lleol. Yn ogystal, bydd gan bob ysgol ei Hasesiad Risg ei hun.
Pwy sydd yn gwneud yn siŵr fod asesiadau risg yn addas ac o ansawdd?
Bydd tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol ac Adran Addysg Cyngor Gwynedd yn gwirio ansawdd yr
asesiadau risg.
Cyffredinol
A oes rhaid i ddisgyblion wisgo gwisg ysgol?
Fe fydd hyn yn amrywio o ysgol i ysgol am gyfnod ond y nod ydu y bydd pob disgybl yn gwisgo gwisg ysgol
maes o law.
A fydd trefniadau gwahanol ar ddechrau a diwedd y dydd wrth i blant fynd i mewn i adeilad yr ysgol?
Bydd. Bydd yr ysgol wedi marcio’r mannau aros yn glir (e.e. drwy ddefnyddio arwyddion, ‘bollards’ neu
dâp) i ddiogelu disgyblion sy’n aros i fynd i mewn i’r adeilad.
Bydd y marciau’n dangos sut y gall y disgyblion a’r rhieni/gofalwyr gadw pellter cymdeithasol diogel.
A oes cyfyngiad ar pwy sydd yn cael hebrwng plentyn i’r ysgol / casglu plentyn o’r ysgol?
Oes, dim ond un rhiant/gwarcheidwad.
Pe byddwn i’n dymuno trafod mater penodol gyda’r ysgol a oes modd i mi gyfarfodydd wyneb yn wyneb
gyda staff yr ysgol?
Na fydd. Mae’r awdurdod lleol yn argymell y dylid cysylltu gyda'r ysgol ar y ffôn yn y lle cyntaf. Os y
byddwch yn dymuno cyfarfod pellach yr ydym yn awgrymu y dylai hwn fod yn rhith-gyfarfod am y tro.
Sut y dylai ysgolion reoli amseroedd egwyl?
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Bydd staff ar gael i orychwylio eich plentyn bob amser egwyl a chinio. Bydd disgwyl i blant ymbellhau’n
gymdeithasol yn yr uwchradd.
Bydd hylif diheintio dwylo ar gael ym mhob mynedfa i wneud yn siŵr bod disgyblion yn gallu golchi eu
dwylo wrth iddynt adael adeilad yr ysgol a mynd yn ôl i mewn.
Bydd offer ar yr iard chwarae yn cael ei lanhau cyn i grwpiau gwahanol ei ddefnyddio.
Beth os bydd fy mhlentyn angen cymorth cyntaf yn ystod y dydd?
Fe fydd staff yr ysgol yn darparu cymorth cyntaf yn y drefn arferol. Fodd bynnag byddant yn gwisgo offer
amddiffyn pwrpasol.
Mae canllaw penodol wedi ei rannu gyda pob ysgol eisoes o ran Cymorth Cyntaf
Beth os bydd plentyn yn mynd yn sâl yn ystod y diwrnod ysgol?
Bydd disgwyl i rieni gasglu eu plentyn o'r ysgol, ni fyddwn yn darparu cludiant.
Cinio Ysgol
A fydd cinio ysgol ar gael?
Bydd.
Os yn dewis rhoi pecyn bwyd i’ch plentyn a oes rheolau o ran beth a ddylid ei roi yn pecyn bwyd?
Oes. Dylid paratoi pecyn bwyd lle nad oes angen i aelod o staff gynorthwyo’r plant i’w agor nac ychwaith
helpu i agor ei gynnwys. Dylid osgoi pacedi plastic lle na all plant, yn enwedig plant ifanc eu hagor.
Yn unol â chanllawiau ysgolion yn gyffredinol dylid ceisio paratoi bocs bwyd maethlon gan osgoi
cynhwysion all arwain i blant dagu megis grawnwin.
A fydd clybiau brecwast?
Gall hyn amrywio o ysgol i ysgol ond yn gyffredinol bydd.
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