
Ry'n ni wedi cadw ffeiliau a elwir yn cwcis ar eich dyfais. Mae'r cwcis hyn:

yn hanfodol i'r safle weithio

Byddem hefyd yn hoffi cadw rhai cwcis i'n helpu ni:
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Dilynwch y cyngor ar gyfer coronafeirws (COVID-19) a chyfyngiadau lleol y coronafeirws

Hafan  Coronafeirws (COVID-19)  Addysg a gofal plant: coronafeirws  Ysgolion: coronafeirws
Ysgolion: canllawiau cyfnod atal y coronafeirws

CANLLAWIAU

Ysgolion: canllawiau cyfnod atal y
coronafeirws

English

Canllawiau i ysgolion yn ystod y cyfnod atal (o 6:00pm
ddydd Gwener 23 Hydref).

Rhan o:
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Diweddarwyd
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Cynnwys

Cyffredinol

Presenoldeb

Prydau ysgol am ddim

Cyffredinol

Beth yw ystyr “cyfnod atal byr”?

Bydd “cyfnod atal byr” yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru ar ddiwedd yr
wythnos hon i helpu i ddod ag achosion o’r coronafeirws o dan reolaeth
unwaith eto. Golyga hyn y bydd cyfres o fesurau ar waith o 6pm ddydd
Gwener 23 Hydref tan 12:01am ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

A yw hyn yn golygu y bydd ysgolion yn aros
ar gau ar ôl gwyliau hanner tymor yr hydref?

Bydd ysgolion cynradd, ysgolion arbennig ac ysgolion arbennig
annibynnol yn ailagor ar ôl gwyliau hanner tymor ar ddydd Llun 2
Tachwedd. Bydd ysgolion uwchradd ac ysgolion annibynnol ar agor i
blant ym mlynyddoedd 7 ac 8, ac i'r disgyblion hynny sy'n sefyll
arholiadau yn ystod yr wythnos 2 i 6 Tachwedd. Bydd disgyblion eraill yn
parhau i ddysgu o’u cartrefi yn ystod yr wythnos honno ac yn cael eu
cefnogi gan staff dysgu a fydd wedi eu lleoli o fewn yr ysgolion.

Felly a yw hyn yn golygu y gall disgyblion
mewn blynyddoedd arholiad (e.e. ym
mlynyddoedd 10 ac 11) fynychu'r ysgol?

Na. Dim ond y disgyblion hynny sy'n sefyll arholiadau yn ystod yr
wythnos 2 i 6 Tachwedd sy’n gallu mynychu'r ysgol – a hynny ar gyfer yr
arholiad yn unig, a dylent adael y safle cyn gynted â phosib ar ôl i’w
harholiadau orffen.

Beth fydd yn digwydd gyda disgyblion sy'n
cael eu haddysgu heblaw yn yr ysgol
(EOTAS) gan gynnwys Unedau Cyfeirio
Disgyblion yn ystod y cyfnod yma?

Bydd y ddarpariaeth ar gyfer y grŵp hwn o ddysgwyr yn parhau fel arfer
yn ystod y cyfnod hwn.

Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion-pob-
oedran?

Bydd yr ysgolion hyn yn ailagor ar ôl gwyliau hanner tymor er mwyn
darparu ar gyfer disgyblion yn y cyfnod cynradd, ym mlynyddoedd 7 ac 8
a’r rhai sy'n sefyll arholiadau yn ystod yr wythnos 2 i 6 Tachwedd ar
gyfer arholiadau yn unig. Bydd disgyblion eraill (disgyblion ym
mlynyddoedd 9 i 13) yn parhau â'u dysgu o gartref yn ystod yr wythnos
hon.

Pam y gall ysgolion cynradd ac ysgolion
uwchradd ar gyfer disgyblion ym
mlynyddoedd 7 ac 8 a'r rhai sy'n sefyll
arholiadau aros ar agor ond ar gyfer grwpiau
blwyddyn eraill byddant ar gau? Beth yw'r
rhesymeg dros y penderfyniad hwn?

Ein prif flaenoriaeth yw addysg i’r plant, ac rydym wedi ceisio peidio
â tharfu gormod ar yr addysg yma. Er bod cyfyngu ar nifer y disgyblion
mewn ysgolion yn ystod y cyfnod hwn yn cyfrannu at yr ymdrech
genedlaethol ehangach i atal cymysgu cymdeithasol, ynghyd â
chyfyngiadau mewn amrywiaeth o leoliadau, rydym serch hynny’n
cydnabod bod mwy o oblygiadau i gyfyngu ar blant iau mewn perthynas
â threfniadau gofal plant, a bod y plant hŷn mewn addysg uwchradd ac
addysg bellach yn fwy tebygol o allu parhau â'u dysgu gartref yn ddiogel
yn ogystal â’u bod yn gallu hunan-gyfeirio eu dysgu yn fwy uniongyrchol.

Os yw ysgolion uwchradd ar gau i blant hŷn,
ai’r rheswm yw oherwydd nad yw'n ddiogel?

Nid yw ysgolion ar gau ac nid ydym yn gwneud y penderfyniad hwn gan
fod ysgolion a lleoliadau'n anniogel. Mae ysgolion a lleoliadau yn parhau
i fod mor ddiogel â phosibl, gyda mesurau rheoli effeithiol ar waith. Yr
hyn a welwn yw cyfraddau trosglwyddo cymunedol yn cynyddu felly mae
hwn yn ymateb cenedlaethol i leihau’r gyfradd 'R' drwy atal cymysgu
cymdeithasol mewn cymaint o amgylcheddau â phosibl.

A oes unrhyw amgylchiadau lle gall
disgyblion ym mlynyddoedd 9 i 13 fynychu'r
ysgol yn ystod y cyfnod atal byr?

Er mai ein bwriad yw i gadw niferoedd y disgyblion ar gyfer y
blynyddoedd yma i’r isafswm posib, efallai y bydd nifer cyfyngedig o
amgylchiadau eithriadol lle bydd yn fwy addas i ddisgyblion gael eu
dysgu ar safle’r ysgol yn hytrach nag o bell. Bydd yn benderfyniad i
ysgolion mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol.

Pa blant ym mlynyddoedd 9-13 a allai fynd i
safle'r ysgol yn ystod y cyfnod atal byr
heblaw'r rhai sy'n sefyll arholiadau?

Dylai ysgolion ac awdurdodau lleol gydweithio i nodi'r plant y mae eu
hanghenion yn golygu y gallai, fel eithriad, fynychu'r ysgol. Wrth wneud
hynny dylai ysgolion ac awdurdodau lleol ystyried yr egwyddorion
canlynol:

mae angen i ni sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn ddiogel,
yn cael eu gweld, eu clywed, eu meithrin a'u datblygu
yn ystod y cyfnod atal byr ni all plant a phobl ifanc o flynyddoedd 9-
13 fynychu'r ysgol ar gyfer eu dysgu. O dan yr amgylchiadau hyn
dylai ysgolion ac awdurdodau lleol gydweithio i nodi'r rhai a fyddai'n
elwa'n eithriadol o gael mynediad i'r ysgol
dylai'r penderfyniad ystyried effaith unrhyw gyfyngiadau ar iechyd
emosiynol, meddyliol a chorfforol a datblygiad addysgol y plentyn
neu'r person ifanc
dylai'r penderfyniad ystyried sut y gellid lliniaru risgiau peidio â
mynychu'r ysgol drwy'r cymorth mwyaf priodol i'r plentyn neu'r
person ifanc
dylai'r penderfyniad ystyried barn y plentyn a'i rieni/gofalwyr, fel y
gellir deall a darparu eu hanghenion drwy'r cymorth mwyaf priodol
dylai plant a phobl ifanc gael eu categoreiddio yn unol â
phenderfyniadau am eu risgiau a'u manteision, a'u blaenoriaethu'n
unol â hynny am gymorth;
dylai rhieni a gofalwyr gael gwybod am y penderfyniad
dylai'r risgiau i blant a phobl ifanc gael eu hadolygu a'u monitro'n
rheolaidd ar sail amlasiantaethol

Mae'n hanfodol bod yr ysgol yn parhau i ymgysylltu'n weithredol â
dysgwyr o bell os nad ydynt yn defnyddio safle'r ysgol ac mae
Canllawiau Dysgu ar gael i gefnogi ysgolion a lleoliadau i wneud hynny.

Mae canllawiau ar gefnogi dysgwyr sy'n agored i niwed ac sydd o
dan anfantais wedi'u cyhoeddi a gallent helpu i nodi a chefnogi dysgwyr
a allai elwa o gymorth ychwanegol.

Staff a disgyblion sy'n perthyn i'r categori
gwarchod - beth yw'r trefniadau, gan
gynnwys ar ôl unrhyw gyfnod atal byr?

Nid oes cysylltiad rhwng y cyfnod atal byr a gwarchod. Penderfynodd
Prif Swyddog Meddygol Cymru i oedi ei gyngor i unigolion sy’n
eithriadol o agored i niwed i warchod ar ôl 16 Awst. Felly, ni fu'n
ofynnol i'r bobl hynny y dywedwyd wrthynt yn flaenorol am ddilyn cyngor
gwarchod, i warchod, ond dylent barhau i ddilyn y canllawiau ar gadw
pellter cymdeithasol a hylendid dwylo ac anadlol. Nid yw cyflwyno'r
cyfnod atal byr wedi newid y cyngor hynny ac nid yw gwarchod yn cael
ei ail-gyflwyno.

Sut ydych chi'n mynd i sicrhau nad yw fy
nisgybl oedran uwchradd yn syrthio ar ei hôl
hi gyda'r dysgu?

Byddwn yn cyhoeddi canllawiau i ysgolion a fydd yn cynnwys
disgwyliadau sylfaenol ar gyfer dysgu yn ystod y cyfnod hwn. Bydd hyn
yn cynnwys athrawon yn cyflwyno gwersi ar-lein o'r ystafell ddosbarth.
Gwyddom fod ysgolion wedi dysgu gwersi o'r cyfnod cyntaf o
gyfyngiadau ac wedi cyflwyno trefniadau rhag ofn y bydd tarfu ar ddysgu
yn y tymor yma neu yn y dyfodol. Byddwn yn gweithio gydag ysgolion,
ein hardaloedd lleol a'n hundebau yr wythnos hon i roi arweiniad pellach
iddynt.

Dysgu ar-lein - sut ydym ni'n sicrhau bod
POB plentyn yn cael mynediad? Ydyn ni'n
hyderus iawn?

Mae Cymru wedi arwain y ffordd yn ein hymateb cenedlaethol i sicrhau
bod offer digidol ar gael i blant. Er mwyn cefnogi dysgwyr sydd wedi'u
hallgau’n ddigidol mewn ysgolion a gynhelir, dyrannwyd 10,848 o
ddyfeisiau MiFi a 9,717 o drwyddedau meddalwedd i awdurdodau lleol.
Yn seiliedig ar adborth awdurdodau lleol, drwy eu trefniadau eu hunain
neu drwy'r cymorth a ddarperir gennym yn genedlaethol, deallwn fod
darpariaeth ar gyfer dysgwyr sydd wedi'u hallgau’n ddigidol, bellach ar
waith. Os nad yw rhiant / gofalwr wedi manteisio ar y ddarpariaeth hon,
dylid eu cynghori i gysylltu â'u hysgolion leol.

Beth yw'r sefyllfa gydag ysgolion
annibynnol?

Bydd yr un trefniadau'n berthnasol i ysgolion yn y sector annibynnol ag
ar gyfer ysgolion a gynhelir. Bydd y gofyniad i ddysgwyr ym
mlynyddoedd 9 i 13 i beidio â mynychu safle'r ysgol ar gyfer addysg yn
ystod yr wythnos ychwanegol yr un mor berthnasol i'r grwpiau blwyddyn
perthnasol mewn ysgolion annibynnol.

Bydd ein tŷ preswyl ysgol yn aros ar agor, a
yw hyn yn golygu y bydd pob disgybl
preswyl yn gallu derbyn eu haddysg ar y
safle?

Na, er y bydd angen i ysgolion preswyl prif ffrwd gadw eu darpariaeth
breswyl ar agor drwy gydol y cyfnod hwn, dim ond disgyblion hyd at a
chan gynnwys blwyddyn 8 fydd yn dychwelyd ar unwaith i addysg ar y
safle ar ddiwedd gwyliau hanner tymor. Bydd pob disgybl arall, ac
eithrio'r rhai sy'n sefyll arholiadau, yn derbyn dysgu cyfunol ar-lein.

Mae fy mhlentyn yn mynd i'r ysgol ym
Mhowys lle byddent wedi cael pythefnos i
ffwrdd o'r ysgol erbyn dydd Llun 2
Tachwedd. A oes angen iddynt hefyd
gydymffurfio â gofynion y cyfnod atal byr ar
gyfer ysgolion?

Oes. Bydd y gofynion ar waith ar gyfer pob ysgol ledled Cymru p'un ai
ydynt wedi cael toriad hanner tymor estynedig (mae awdurdodau lleol
Sir Benfro, Powys a Chonwy yn cael gwyliau hanner tymor estynedig),
neu wedi cyflwyno unrhyw gyfyngiadau lleol neu gyfnod atal rhannol
mewn ysgolion oherwydd achosion positif o COVID-19.

A alla’ i gael cymorth i ddatblygu a
chyflwyno dysgu o bell? 

Mae’r consortia rhanbarthol ar gael i gefnogi a chynghori ysgolion ar y
ffordd orau i ddarparu’r cynnig i ddysgu o bell ar gyfer wythnos 2
Tachwedd, ac ar ôl hynny os bydd angen i unigolion a grwpiau o
ddysgwyr weithio gartref. Ceir gwybodaeth ychwanegol yma:

GwE

ERW

EAS: Cefnogi Rhestr Chwarae ein Hysgolion (bydd angen cyfrif Hwb
arnoch i fewngofnodi)

CSC

Mae Hwb hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddogfennau a chanllawiau
cynorthwyol.

A oes rhaid imi ymdrin â’r cwricwlwm cyfan?

Mae'r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion wneud
ymdrechion rhesymol i gyflwyno'r cwricwlwm. Mae hyn yn golygu bod yn
rhaid i ysgolion wneud popeth o fewn eu gallu yn rhesymol i gyflawni eu
dyletswydd i gyflwyno'r cwricwlwm cyfan i bob dysgwr. Ond os na allant
wneud hynny, er gwaethaf ymdrechion rhesymol o'r fath, ystyrir bod y
ddyletswydd wedi’i chyflawni.

Mae canllawiau dysgu Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf hefyd yn
nodi meysydd blaenoriaeth allweddol y cwricwlwm. 

Beth os nad oes gan fy nysgwyr ddyfeisiau
digidol gartref? 

Dylai ysgolion weithio gydag adrannau addysg a TG eu hawdurdod lleol
i sicrhau’r ddarpariaeth ddigidol fwyaf priodol ar gyfer dysgwyr nad oes
ganddynt ddyfeisiau digidol gartref.

Fel pennaeth, mae un o’m hathrawon yn
hunanynysu. Sut mae darparu dysgu o bell i
ddisgyblion?

Efallai y bydd modd i lawer o athrawon ddarparu dysgu o bell o’u cartrefi
os ydynt yn hunanynysu, neu gallent gefnogi athrawon eraill wrth gynnig
adnoddau dysgu o bell i ddysgwyr.

Gallai athrawon neu ysgolion weithio ar y cyd ar bynciau penodol i
gefnogi dysgwyr o oedrannau penodol wrth ddysgu o bell.

Mae gen i ddysgwr yn fy nosbarth sydd heb
ymateb i’r gwaith dysgu yr ydw i wedi’i osod.
Oes rhaid imi wneud rhywbeth?

Byddem yn disgwyl i athrawon/staff cymorth gysylltu â dysgwyr yn ystod
yr wythnos drwy ddulliau digidol neu analog. Mae llesiant yn parhau i fod
yn flaenoriaeth i’r dysgwyr hyn.

Mae fy nosbarth o ddysgwyr ym mlwyddyn 8
yn hunanynysu. Oes rhaid imi ddarparu
dysgu o bell ar eu cyfer?  

Byddai ysgolion fel arfer yn darparu dysgu o bell ar gyfer dosbarth o
ddysgwyr sy’n hunanynysu, ac ni fydd hynny’n newid yn ystod y cyfnod
atal byr.

Pryd y disgwylir imi baratoi’r addysgu hwn
ar gyfer dysgu o bell? A ydych chi’n disgwyl
i athrawon wneud hynny yn ystod gwyliau
hanner tymor?  

Rydym yn disgwyl i bob athro, dysgwr ac aelod o staff yr ysgol gael
gwyliau cyflawn a buddiol dros hanner tymor.

Mae adnoddau eisoes ar gael a bydd llawer o ysgolion eisoes wedi rhoi
cynnig ar y dulliau hyn yn ystod cyfnodau o hunanynysu. Mae eisoes
enghreifftiau o arferion rhagorol yng Nghymru. Rydym wedi cadarnhau
ein bod yn disgwyl i athrawon, dan arweiniad ysgolion, gydweithio yn y
gwaith o ddatblygu a darparu addysgu ar gyfer blynyddoedd 7-13 mewn
ysgolion uwchradd.  

Pam mae’n well datblygu adnoddau dysgu
newydd ar y cyd mewn timau cwricwlwm?

Bydd llawer o ysgolion eisoes wedi datblygu adnoddau, mae rhai
ysgolion wedi cydweithio i rannu adnoddau, ac mewn rhai achosion mae
consortia rhanbarthol wedi cefnogi ysgolion i ddatblygu adnoddau. Mae
llawer o adnoddau ar gael hefyd yn Hwb ac o wefannau y gellir cael
mynediad iddynt am ddim. Er bod llawer o ffynonellau posibl o
ddeunyddiau y gall athrawon eu defnyddio, gwyddom y bydd llawer o
athrawon a thimau am addasu'r rhain fel eu bod yn berthnasol i'w
dysgwyr, a bydd rhai am gydweithio i greu adnoddau newydd. Os felly,
mae'n gyfle i athrawon ac eraill gydweithio i rannu'r llwyth gwaith a
sicrhau bod eu hymdrechion yn mynd ymhellach.

Beth am y dysgwyr hynny sy’n cael
sesiynau astudio cyn eu harholiadau, a'r rhai
nad oes ganddynt fynediad at ddyfeisiau
digidol?

Bydd ysgolion am gefnogi dysgwyr yn y cyfnod yn union cyn eu
harholiadau mewn ffyrdd sy'n gweithio orau i'w dysgwyr ac y gellir eu
cyflwyno ar draws y garfan mewn ffordd sy'n gweithio'n logistaidd i'w
hysgol. Yr ysgolion a’r athrawon sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu ar
sut y gall hynny weithio yn eu grwpiau eu hunain.

Pam dylai arweinwyr, athrawon a staff sy’n
cefnogi’r dysgu mewn ysgolion uwchradd
fynychu eu hysgol yn ystod ail wythnos y
cyfnod atal byr?

Rydym wedi dweud yn glir bod rhaid i addysg barhau ar gyfer yr holl
ddisgyblion, a’r ffordd orau o gyflawni hyn yn aml yw i’r athrawon
gynorthwyo gyda’r dysgu o bell o’r ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, yr
ysgolion eu hunain fydd yn penderfynu beth sydd orau ar gyfer eu
hamgylchiadau personol.

Hefyd, fe ddywedodd y Prif Weinidog yn glir yn ei ddatganiad y gall
gweithwyr hanfodol barhau i fynd i’w mannau gwaith arferol yn ystod y
cyfnod atal byr. Barn Llywodraeth Cymru yw fod yr holl ymarferwyr
addysg yn weithwyr hanfodol, ac felly gallant ddychwelyd i’r gwaith (gan
ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol priodol) yn eu
hysgolion/lleoliadau.

Rwy’n bryderus a byddai’n well gennyf pe na
fyddai fy mhlentyn blwyddyn 5 yn mynychu’r
ysgol yn ystod y cyfnod atal byr. A fydd e/hi
yn derbyn dysgu o bell? 

Mae’n hollbwysig fod eich plenty yn parhau â’i addysg. Rydym yn annog
pob dysgwr i fynychu’r ysgol os yw hynny’n bosibl, er mwyn sicrhau’r
dysgu gorau posibl a lleihau’r tarfu ar addysg y dysgwr.

Rwy’n gweithio gartref. A fydd disgwyl imi
ddarparu dysgu yn y cartref i’m plentyn? 

Bydd disgwyl i ysgolion ddarparu dysgu o bell i flynyddoedd 9-13 ac i
grwpiau penodol y gofynnwyd iddynt hunanynysu, er gallai’r dysgu
hwnnw gyfuno addysgu ar-lein, dysgu hunangyfeiriedig a dysgu
stwythuredig.

Mae gen i arholiad yn ystod yr wythnos
honno. Beth ydw i’n ei wneud?

Bydd disgwyl i ysgolion ddarparu canllawiau ar gyfer y dysgwyr hynny
sy’n mynd i’r ysgol i sefyll arholiad, fel y byddent yn ei wneud fel arfer. 

Mae canllawiau gweithredol wedi’u cyhoeddi.

Presenoldeb

A yw gweithdrefnau presenoldeb arferol yn
berthnasol i blant y disgwylir iddynt
fynychu'r ysgol?

Bydd gweithdrefnau presenoldeb rheolaidd yn berthnasol i bob disgybl
sy'n mynychu'r ysgol. Mae cadw mewn cysylltiad â dysgwyr i ddeall pam
eu bod yn absennol o'r ysgol yn bwysig mae canllawiau pellach ar
reoli presenoldeb ar gael yn y Canllawiau Gweithredol.

A ddylai ysgolion fonitro ymgysylltiad
disgyblion ym mlynyddoedd 9 ac uwch pan
fyddant yn dysgu o bell?

Dylai ysgolion gadw mewn cysylltiad rheolaidd â'r holl ddisgyblion nad
ydynt yn mynychu'r ysgol ond dylid rhoi’r cod Y ar y gofrestr bresenoldeb
gan nad ydynt yn bresennol yn yr ysgol. Mae canllawiau pellach ar
bresenoldeb ar gael yn y Canllawiau Gweithredol. 

Sut y dylai ysgolion gofnodi presenoldeb os
oes ganddynt hanner tymor ychwanegol yn
ystod y cyfnod atal byr?

Dylid defnyddio'r cod # ar gyfer yr wythnos/wythnosau hanner tymor yn
ystod y cyfnod atal byr, a dylid defnyddio'r cod Y ar gyfer disgyblion ym
mlynyddoedd 9 ac uwch yn ystod y cyfnod atal byr. Mae canllawiau
pellach ar bresenoldeb ar gael yn y Canllawiau Gweithredol. 

Prydau ysgol am ddim

Yn ystod y cyfnod atal byr, a fydd plant sy'n
gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn
parhau i dderbyn darpariaeth?

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cadarnhau y bydd yn darparu cyllid
i Awdurdodau Lleol yn ystod gwyliau ysgol hyd at a chan gynnwys y
Pasg 2021. Pan na all disgyblion, sy'n gymwys i gael prydau ysgol am
ddim, fynychu'r ysgol yn ystod y cyfnod atal byr, yna bydd cyllid ar gael i
ganiatáu i Awdurdodau Lleol ddarparu darpariaeth yn lle prydau ysgol
am ddim. Mater i bob Awdurdod Lleol fydd penderfynu sut y mae'n
darparu'r ddarpariaeth honno yn unol ag angen lleol.  

Mae fy mhlentyn yn gymwys i gael prydau
ysgol am ddim, ond nid yw'n derbyn
darpariaeth gan yr awdurdod lleol, beth
ddylwn i wneud?

Os ydych chi'n teimlo bod eich plentyn yn gymwys i gael prydau ysgol
am ddim, ond nad yw wedi bod yn derbyn darpariaeth hyd yma, mae'n
bwysig eich bod chi'n cysylltu â'ch awdurdod lleol i drafod cymhwysedd
a'r ddarpariaeth sydd ar gael.

A oes gan blant sydd wedi'u haddysgu'n
ddewisol o'r gartref hawl i ddarpariaeth
prydau ysgol am ddim?

Pan fydd rhiant neu warcheidwad wedi dewis addysgu eu plant o'r
cartref, ni fydd hawl gan y plant hyn i dderbyn darpariaeth prydau ysgol
am ddim.

Gall awdurdodau lleol ddefnyddio eu disgresiwn i sicrhau bod yr hyn
sy'n cyfateb i ddarpariaeth prydau ysgol am ddim ar gael i blant mewn
teuluoedd a allai fod yn profi caledi ariannol.

A oes gan ddisgyblion sy'n derbyn
hyfforddiant cartref tiwtora cartref hawl i
ddarpariaeth prydau ysgol am ddim?

Bydd gan ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac sy'n
cael eu tiwtora o'r cartref (lle mae'r awdurdod lleol yn dal i ddarparu
addysg) hawl i dderbyn darpariaeth prydau ysgol am ddim.

Pa drefniadau y dylai awdurdodau lleol eu
gwneud i sicrhau bod disgyblion sy'n
gwarchod neu'n hunanynysu yn derbyn
darpariaeth prydau ysgol am ddim?

Mae dulliau lleol wedi gweithio'n dda o'r blaen ac rydym am sicrhau bod
gan awdurdodau lleol hyblygrwydd i ddyfeisio atebion ar gyfer
anghenion a nodwyd yn lleol. Er mwyn mynd i’r afael ag anghenion
teuluoedd sy’n agored i niwed, efallai y bydd angen i awdurdodau lleol
weithredu nifer o gynlluniau ochr yn ochr. Ni ddylid gofyn i deuluoedd
deithio i gasglu parseli bwyd. Rhaid i awdurdodau lleol hefyd fod yn
ymwybodol y gallai teulu hunanynysig ei chael yn anodd cael slotiau
siopa ar-lein ac efallai na fydd ganddynt ffrindiau na chymdogion sy'n
gallu gollwng darpariaethau.

Pa bynnag ddull a ddewisir, atgoffir awdurdodau lleol o'r ddyletswydd
gyfreithiol i amddiffyn hunaniaeth disgyblion sy'n derbyn prydau ysgol
am ddim.

Beth am ddisgyblion â dietau arbennig neu
alergeddau bwyd?

Os dewisoch chi ddosbarthu bwyd i ddisgyblion bydd angen i chi sicrhau
bod darpariaeth ar gyfer disgyblion â dietau neu alergeddau arbennig.
Mae angen cymryd gofal i wirio gyda theuluoedd a oes gan unrhyw
ddisgyblion alergeddau neu ddietau arbennig cyn darparu bwyd iddynt.

A oes angen i mi gydymffurfio o hyd â
Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion
(Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013?

Cydnabyddir y gall cydymffurfio â'r Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn
Ysgolion achosi heriau cynyddol mewn amgylchiadau eithriadol. Yr
argymhelliad o dan yr amgylchiadau hyn fyddai gwneud pob ymdrech i
sicrhau bod y bwyd a ddarperir i ddisgyblion mor iach a maethlon â
phosibl, o fewn cyfyngiadau cyfredol y cadwyni cyflenwi lleol a
chenedlaethol.

Sut mae awdurdodau lleol yn hawlio am
gostau ychwanegol yr eir iddynt wrth
ddarparu darpariaeth prydau ysgol am ddim
i ddisgybl sy'n hunanynysu neu'n
gwarchod?

Bydd awdurdodau lleol yn gallu hawlio o gronfa caledi COVID 19
Llywodraeth Cymru am gostau ychwanegol yr eir iddynt mewn
perthynas â disgyblion sy'n derbyn darpariaeth prydau ysgol am ddim ac
sy'n gwarchod neu'n hunanynysu.

Faint all awdurdodau lleol ei hawlio?

Mae'r cyllid ychwanegol sydd ar gael yn seiliedig ar lwfans wythnosol o
£ 3.90 y disgybl y dydd neu £ 19.50 yr wythnos.

Mae'r cyllid sydd ar gael yn seiliedig ar y rhagdybiaeth y bydd
awdurdodau lleol, lle bo hynny'n bosibl, yn cwrdd â'r £2.50 cyntaf y
disgybl, y dydd (£12.50 yr wythnos) o unrhyw gostau, gyda Llywodraeth
Cymru yn talu costau sy'n fwy na'r swm hwn hyd at ac uchafswm o
£1.40 y disgybl, y dydd neu £7.00 yr wythnos.

Atgoffir awdurdodau lleol y bydd angen iddynt ddangos bod y trefniadau
y maent wedi'u rhoi ar waith ar gyfer darparu prydau ysgol am ddim yn
cynrychioli'r gwerth gorau posibl am arian gan ystyried unrhyw

https://llyw.cymru/help/cwcis
https://llyw.cymru/
https://gov.wales/schools-coronavirus-firebreak-guidance
https://llyw.cymru/ysgolion-coronafeirws


Nôl i dop y dudalen

Cysylltu â ni Hygyrchedd Datganiad hawlfraint Cwcis Preifatrwydd Telerau ac amodau

Adrodd am unrhyw beth sy'n bod gyda'r dudalen hon

gyfyngiadau iechyd a diogelwch.

Beth os yw awdurdod lleol eisoes wedi
ymrwymo ei gyllideb ar gyfer prydau ysgol
am ddim ac yn methu â thalu'r £2.50 cyntaf y
dydd / £12.50 yr wythnos o gost darparu
darpariaeth prydau ysgol am ddim?

Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol y bydd gan awdurdodau lleol
gostau sefydlog sy'n gysylltiedig â darparu prydau ysgol am ddim. Ar y
sail hon mae Llywodraeth Cymru yn derbyn bod mwyafrif y cyllidebau ar
gyfer prydau ysgol am ddim yn debygol o gael eu hymrwymo. Yn yr
achosion hyn gall yr awdurdod lleol gael anawsterau wrth fodloni ein
disgwyliad y byddant yn cwrdd â'r £2.50 cyntaf fesul disgybl, cost y
dydd. Yn yr achosion hyn byddem yn disgwyl i awdurdodau lleol
ymchwilio i weld a wnaed arbedion yng nghyllidebau arlwyo ysgolion. Os
nad yw hyn yn bosibl a lle gall awdurdod lleol ddangos nad oes unrhyw
wrthbwyso cyllidebol pellach yn bosibl, yna byddwn yn gwneud
eithriadau rhesymol a byddwn yn talu mwy na £1.40 y disgybl, y dydd.

Beth am hawlio am gostau gweinyddol
ychwanegol yr eir iddynt?

Byddwn hefyd yn digolledu awdurdodau lleol am gostau gweinyddol
rhesymol yr eir iddynt wrth wneud darpariaeth prydau ysgol am ddim i
ddisgyblion cymwys y mae'n ofynnol iddynt ynysu oherwydd Covid-19.
Unwaith eto, dylai'r egwyddor o werth gorau am arian fod yn berthnasol.

Beth am ddarparu darpariaeth prydau ysgol
am ddim i ddisgyblion sy'n absennol am
unrhyw reswm arall (heblaw am warchod
neu hunanynysu oherwydd COVID 19)?

Mae'r cyllid ychwanegol ar gael dim ond ar gyfer disgyblion sy'n ynysu o
ganlyniad i COVID 19. Nid yw ar gael mewn perthynas â disgyblion sy'n
absennol am unrhyw reswm arall.

Cyhoeddwyd gyntaf
21 Hydref 2020

Diweddarwyd ddiwethaf
21 Hydref 2020

Rhan o
Ysgolion: coronafeirws

Rhannu’r dudalen hon

https://llyw.cymru/cysylltu-ni
https://llyw.cymru/datganiad-hygyrchedd-llywcymru
https://llyw.cymru/datganiad-hawlfraint
https://llyw.cymru/help/cwcis
https://llyw.cymru/help/polisi-preifatrwydd-wefan
https://llyw.cymru/telerau-ac-amodau
https://llyw.cymru/
https://llyw.cymru/ysgolion-coronafeirws

