
 

  

 

Annwyl Rieni / Gofalwyr, 

Y diweddaraf am Coronafeirws 

Rwy'n ysgrifennu i'ch diweddaru ar y sefyllfa bresennol o ran Coronafeirws a'i effaith ar 
ysgolion yn Sir Ddinbych. 

Gwnaeth Sir Ddinbych y penderfyniad ar ddechrau'r wythnos i symud i ddysgu ar-lein ar 
gyfer dydd Llun 20fed a dydd Mawrth 21ain Rhagfyr. Ni chymerwyd y penderfyniad hwn ar 
chwarae bach ond fe'i gwnaed er budd ehangach disgyblion, rhieni a staff. 

Ers hynny rydym wedi cael gwybodaeth bellach gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg am 
gynllunio ar gyfer y tymor newydd ym mis Ionawr 2022. 

Cyhoeddodd ddydd Iau ei fod yn darparu dau ddiwrnod cynllunio i ysgolion ar ddechrau 
tymor newydd y gwanwyn. Roedd hyn er mwyn caniatáu amser i ysgolion asesu gallu 
staffio a rhoi'r mesurau angenrheidiol ar waith i gefnogi dychweliad dysgwyr. 

Ar gyfer ysgolion yn Sir Ddinbych mae hyn yn golygu y bydd y diwrnodau cynllunio yn 
digwydd ddydd Iau 6ed o Ionawr a dydd Gwener 7fed o Ionawr. Roedd pob ysgol i fod i 
gymryd diwrnodau hyfforddi addysgu ar y dydd Iau a'r mwyafrif ar y dydd Gwener. Bellach, 
aildrefnir y diwrnodau hyfforddi hyn yn ddiweddarach yn y tymor a bydd ysgolion unigol yn 
eich hysbysu cyn gynted â phosibl am drefniadau diwygiedig. 

Mae hyn yn golygu y dylai pob dysgwr ddychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb ddydd Llun 
10fed o Ionawr. Bydd pob ysgol yn defnyddio'r diwrnodau cynllunio hyn i gynllunio ar gyfer 
gweithredu ar y lefel risg uchaf. Bydd ysgolion yn gallu defnyddio'r diwrnodau cynllunio 
hyn i addasu eu hasesiadau risg cyn i ddysgwyr ddychwelyd a bydd unrhyw newidiadau 
gweithredol gan ysgolion ar lefel unigol yn cael eu cyfleu'n uniongyrchol gan yr ysgol. 

Cyn dychwelyd i'r ysgol ar ôl cyfnod yr ŵyl, mae Llywodraeth Cymru yn annog staff a 
dysgwyr uwchradd yn gryf i ddefnyddio'r cynnig Profion Llif Ochrol. Bellach anogir Staff a 
Dysgwyr Uwchradd i gynnal Profion Llif Ochrol dair gwaith yr wythnos gyda'r argymhelliad 
ar gyfer profi cyn ysgol ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, ac adrodd y 
canlyniadau. 

Yn amlwg mae hon yn sefyllfa sy'n newid a phe bai'r darlun cyffredinol yn newid yn 
genedlaethol sy'n effeithio ar y trefniadau ar gyfer ysgolion ym mis Ionawr byddwn yn 
cyfathrebu unrhyw newidiadau trwy wefan Sir Ddinbych a sianeli cyfryngau cymdeithasol. 
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A gaf i ddiolch i bawb am eu cydweithrediad â'r senario newidiol i bawb a dymuno Nadolig 
llawen i chi i gyd. 

 Yn gywir, 

Geraint Davies 
Pennaeth Addysg 

Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts 
Aelod Arweiniol dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac 
Ymgysylltu â’r Cyhoedd


