
 

 
Annwyl Lywodraethwr 

 

Croeso nôl i flwyddyn academaidd newydd wahanol iawn. Gobeithio eich bod yn 

ddiogel ac yn iach. 

 

Hoffwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i lywodraethwyr am y canlynol: 

 

• Trefniadau ar gyfer cyfarfodydd cyrff llywodraethu yn ystod tymor yr hydref 

• Trefniadau ar gyfer hyfforddi llywodraethwyr yn ystod tymor yr hydref 

• Canllawiau ar ailagor ysgolion yn ddiogel – Medi 2020 a Chwestiynau Cyffredin 

• Cynlluniau Dysgu Cyflym (Recriwtio, Adfer, Codi Safonau) 

• Newidiadau i Gategoreiddio Ysgolion ar gyfer 2020/2021 

• Newidiadau i drefnau gweithio i wella ysgolion – Cynghorwyr Her 

• Nosweithiau Rhieni 

 

Trefniadau ar gyfer cyfarfod y corff llywodraethu yn ystod tymor yr hydref 

 

Ar 24 Awst 2020, diweddarodd Llywodraeth Cymru yr wybodaeth i gyrff llywodraethu 

– https://llyw.cymru/gwybodaeth-ar-gyfer-cyrff-llywodraethu-ysgolion-coronafeirws 

 

Noder gan Lywodraeth Cymru: Y cyngor ar hyn o bryd yw gweithio gartref os yw’n 

bosib, ac osgoi ymgynnull dan do. Rydym felly yn cynghori cyrff llywodraethu i 

wneud trefniadau amgen megis cyfarfod o bell os yw’n bosibl.” 

 

Yng ngoleuni'r canllawiau hyn bydd Rhondda Cynon Taf yn hyrwyddo cyfarfodydd 

rhithwir ar gyfer tymor yr hydref. Bydd y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr yn 

rhoi cymorth yn ystod mis Medi i alluogi llywodraethwyr i gael mynediad i 

gyfarfodydd rhithwir. Gellir rhoi'r dewis i lywodraethwyr sy heb fynediad at TG 

ddeialu i mewn i gyfarfod dros y ffôn. Bydd y Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr 

hefyd yn rhoi cyngor a chymorth sy'n ymwneud â'r swyddogaeth yma. 

 

Unwaith y bydd llywodraethwyr yn hyderus wrth ddefnyddio'r dull cyfathrebu yma, 

trefnir cyfarfod tymor yr hydref y corff llywodraethu yn ystod mis Hydref, Tachwedd a 

Rhagfyr. 

 

Bydd yr agenda a'r wybodaeth berthnasol yn cael eu hanfon mewn e-bost at 

lywodraethwyr 10 diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod, gan roi digon o amser i 

lywodraethwyr ddarllen dogfennau a pharatoi cwestiynau ar gyfer y cyfarfod.  

 

Bydd dal yn ofynnol i lywodraethwyr lunio adroddiad blynyddol i rieni. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi atal Rheoliadau Targedau Perfformiad ac Absenoldeb 

https://llyw.cymru/gwybodaeth-ar-gyfer-cyrff-llywodraethu-ysgolion-coronafeirws


Ysgolion (Cymru) 2011. Mae hyn yn golygu na fydd yn ofynnol i'r ysgol adrodd ar 

dargedau mewn perthynas â pherfformiad neu absenoldebau ar gyfer blwyddyn 

academaidd 2019/20, na'u pennu ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 (ac ni fydd 

yn ofynnol i awdurdodau lleol awdurdodi targedau). Ni fydd angen cyhoeddi targedau 

eraill sy'n bodoli eisoes, megis y rhai wedi’u pennu dros dro mewn blynyddoedd 

blaenorol, mewn unrhyw gynlluniau neu adroddiadau newydd mewn ysgolion (e.e. 

Cynlluniau Datblygu Ysgolion neu Adroddiadau Llywodraethwyr). 

Bydd pro-forma yn cael ei anfon at y Pennaeth i lywodraethwyr ei gwblhau. 

 

Trefniadau ar gyfer hyfforddi llywodraethwyr yn ystod tymor yr hydref 

 

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru ni fydd hyfforddiant wyneb yn wyneb ar gael 

yn ystod tymor yr hydref. Mae hwyluswyr hyfforddiant wedi sefydlu hyfforddiant 

rhithwir drwy Microsoft Teams. Bydd Cymorth i Lywodraethwyr yn rhoi cyngor ac 

arweiniad i gefnogi unrhyw lywodraethwr a hoffai wneud cais am unrhyw un o'r 

cyrsiau hyfforddi rhithwir sydd wedi'u cynnwys yn y Llyfryn Hyfforddi, a fydd yn cael 

ei ddosbarthu i lywodraethwyr yr wythnos nesaf. 

 

Mae hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr ar-lein yn parhau i fod ar gael ac os 

hoffech ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant gorfodol cysylltwch ag Adrien Woodland. 

 

Canllawiau ar gyfer ailagor ysgolion yn ddiogel – Medi 2020 a Chwestiynau 

Cyffredin 

 

Mae'r canllawiau yma’n amlinellu'r dull gweithredu fesul cam arfaethedig ar gyfer pob 

ysgol sy'n agor ar 1 Medi 2020, fel yr amlinellwyd gan y Gweinidog Addysg Kirsty 

Williams, ar 9 Gorffennaf 2020.  

 

Ceir rhagor o wybodaeth yma: https://llyw.cymru/y-grwp-cyngor-technegol-cyngor-ar-

ddychwelyd-ir-ysgol  

 

Mae'r dystiolaeth dechnegol a gwyddonol yma’n awgrymu 'bod y risg i blant eu 

hunain o fynd yn ddifrifol wael o’r Coronafeirws (COVID–19) yn isel iawn' a bod y 

'cydbwysedd risg bellach yn gadarn o blaid…plant yn dychwelyd i’r ysgol. Mae peidio 

â mynd i’r ysgol yn niweidiol i ddatblygiad gwybyddol ac academaidd plant, ac i’w 

hiechyd a’u lles, yn enwedig ymysg plant difreintiedig; a, gall hyn gael effaith yn y 

tymor byr a’r tymor hwy.’ 

 

Ceir rhagor o wybodaeth yn https://llyw.cymru/canllawiau-gweithredol-ar-gyfer-

ysgolion-lleoliadau-o-dymor-yr-hydref-covid-19  

 

Nod yr wybodaeth yma yw cefnogi ysgolion i ddatblygu a chynnal 'mesurau 

rhesymol' i gadw disgyblion yn ddiogel, a darperir yr wybodaeth yma fel fframwaith i 

helpu arweinwyr ysgolion i gynllunio ar gyfer plant yn dychwelyd yn ddiogel i'w 

hysgolion lleol ym mis Medi 2020. 
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Yn sail i'r canllawiau yma yw’r disgwyliad bod ysgolion yn gweithio mewn 

partneriaeth â'r awdurdod lleol a rhieni a chynhalwyr er mwyn sicrhau bod dulliau 

gweithredu'n cael eu mabwysiadu i sicrhau bod pob disgybl yn dychwelyd i'r ysgol yn 

ddiogel. Bydd hyn yn adeiladu ar y mesurau cynllunio a rheoli asesiadau risg cadarn 

sy wedi’u rhoi ar waith yn ystod y cyfnod ailgydio, dal i fyny a pharatoi. Bydd angen 

adolygu'r asesiadau risg yma yng ngoleuni'r canllawiau newydd yma, a rhannu 

cynlluniau asesu risg a pharhad busnes diwygiedig gyda staff, yn ddelfrydol cyn 

diwedd tymor yr haf, a'u cyflwyno i'r awdurdod lleol erbyn 31 Awst 2020 fan bellaf. 

Dylai asesiadau risg hefyd gynnwys mesurau cyfyngu i'w mabwysiadu os bydd 

cyfyngiadau symud lleol yn cael eu cyflwyno a sut y bydd addysg yn parhau i gael ei 

chynnal o dan yr amgylchiadau yma.  

 

Cafodd ysgolion a oedd mewn sefyllfa i gyflwyno'r asesiadau risg yma cyn y dyddiad 

yma eu hannog i wneud hynny.  

 

Disgwylir i ysgolion weithredu o fewn paramedrau'r dogfennau canllaw a gaiff eu 

darparu gan yr awdurdod lleol, er ein bod yn cydnabod bod angen i benaethiaid, 

mewn partneriaeth â'u cyrff llywodraethu, lunio barn strategol a gweithredol yn 

seiliedig ar eu cyd-destunau unigol a'r heriau maen nhw’n eu hwynebu bob dydd.  

 

Mae diogelwch y plant a'r staff o'r pwys mwyaf ac mae'r cyngor yma’n ceisio cefnogi 

staff sy'n gweithio mewn ysgolion i ddarparu addysg yn y ffordd fwyaf diogel posibl. 

 

Mae'r Canllawiau a'r Cwestiynau Cyffredin ar gael ar y wefan: 

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/Informationfor

ResidentsCoronavirus/NEWCoronavirusCOVID19latestinformation/Schoolreturn/FA

QsSchoolSummerTermfromJune29.aspx  

 

Noder bod y Canllawiau'n cael eu diweddaru'n barhaus. 

 

Cynlluniau Dysgu Carlam (Recriwtio, Adfer, Codi Safonau) 

 

Disgwylir i'r cyllid helpu ysgolion i fodloni gofynion y Rhaglen Recriwtio, Adfer, 

Codi Safonau: Rhaglen Dysgu Carlam fel y cyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg 

ar 9 Gorffennaf 2020. Mae'r cyllid yma’n galluogi buddsoddi mewn ysgolion i'w 

galluogi i recriwtio a defnyddio staff ychwanegol i gefnogi dysgwyr i fynd i'r afael â'u 

hanghenion yn dilyn yr argyfwng COVID-19 cychwynnol a'r cyfnod o gau ysgolion.  

 

Prif ddiben y cyllid felly yw galluogi buddsoddi mewn ysgolion i'w galluogi i recriwtio a 

defnyddio staff ychwanegol i gefnogi dysgwyr i fynd i'r afael â'u hanghenion yn dilyn 

yr argyfwng COVID-19 cychwynnol a'r cyfnod o gau ysgolion.  

 

Mae'n ofynnol i ysgolion ddarparu cynllun syml a chlir sy'n nodi nifer y disgyblion 

sydd wedi'u cynnwys ac sy’n amlinellu'r cwricwlwm a'r atebion staffio wedi’u cynnig.  

Dylai'r corff llywodraethu a'r Cynghorydd Her (lle bo angen) gytuno ar 

gynlluniau a'u cymeradwyo er mwyn cadarnhau bod y cynllun yn diwallu'r 
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anghenion. 

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://llyw.cymru/recriwtio-adfer-chodi-safonau-

y-rhaglen-dysgu-carlam  

 

Fframwaith ar gyfer Gwella Ysgolion 

 

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio mewn partneriaeth â'r pum awdurdod 

lleol (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro 

Morgannwg) i ddarparu gwasanaeth gwella ysgolion sy'n herio ac yn cefnogi 

ysgolion yn eu gwaith i godi safonau. Mae'r gwasanaeth yma’n galluogi'r 

awdurdodau lleol i gyflawni eu cyfrifoldebau statudol o ran safonau ysgolion. 

 

Mae'r Consortiwm wedi ymrwymo i ddatblygu system hunan-wella ysgolion. 

Defnyddir rhagoriaeth o'r tu mewn i ysgolion, ynghyd â chanlyniadau ymchwil, yn 

effeithiol i helpu pob ysgol i wella. 

 

Gweler y ddogfen wedi'i diweddaru: 

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SchoolsandLearning/SchoolGovernors/Infor

mationforGovernors.aspx  

 

Nosweithiau Rhieni 

 

Cyngor Llywodraeth Cymru yw "oherwydd y mesurau ymbellhau cymdeithasol 

presennol, rydym yn argymell nad yw ysgolion yn cynnal y nosweithiau rhieni 

traddodiadol (sef pan fo rhieni’n mynd i’r ysgol i gyfarfod athrawon y plentyn a 

thrafod ei gynnydd, naill ai gyda’r plentyn yn bresennol neu hebddo) am y tro.  

 

Dylai ysgolion barhau i sicrhau eu bod ar gael i drafod unrhyw bryderon sydd gan 

rieni, ac ymgysylltu â rhieni drwy ddulliau eraill, megis e-bost, dros y ffôn neu apiau 

ysgolion, lle bo’n briodol.  

 

Os nad yw hyn yn bosibl a’i bod yn angenrheidiol cael cyfarfod wyneb yn wyneb, yna 

dylid rhoi mesurau priodol yn eu lle, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol o 2m." 

 

Os oes gan lywodraethwyr unrhyw ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â'r 

Swyddog Cymorth i Lywodraethwyr perthnasol: 

 

Miss Non Morgan – non.r.morgan@rctcbc.gov.uk   Ffôn: 07769 164734 
Mrs Nicola Collyer – Nicola.collyer@rctcbc.gov.uk   Ffôn: 07880 044581 
Mrs Anneli Hunt – anneli.hunt@rctcbc.gov.uk    Ffôn: 07393 759238 
Mrs Janet Jenkins – Janet.jenkins@rctcbc.gov.uk   Ffôn: 07393 759276 
Mr Nathan Meredith – Nathan.meredith@rctcbc.gov.uk  Ffôn: 07385 086151 
Mr Gavin Tranter – gavin.w.tranter@rctcbc.gov.uk   Ffôn: 07393 759294 
Mrs Jill Williams – jill.williams@rctcbc.gov.uk    Ffôn: 07385 039565 
Miss Adrien Woodland – Adrien.woodland@rctcbc.gov.uk  Ffôn: 07385 086800 
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