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Cefnogi Ein Cymuned Trwy Covid-19

Cwrdd a’r Cymdeithion  
Mae Christine Jackson yw Pennaeth Ysgol Gynradd Glasllwch yng 
Nghasnewydd. Mae gan Christine bron i 20 mlynedd o brofiad fel 
arweinydd effeithiol a llwyddiannus. Mae hi’n ymgynghorydd her partner 
yn GCA ac mae hefyd yn rhan o Ysgol rhwydwaith dysgu. Mae Christine 
wedi dangos bod ganddi ddiddordeb brwd mewn arweinyddiaeth ac yn 
mwynhau’r cyfle i weithio gydag arweinwyr eraill.

Mae Christine hefyd yn fentor i nifer o benaethiaid newydd eu penodi a 
phenaethiaid dros dro ar draws yr Awdurdod Lleol a’r GCA, yn ogystal ag 
yn Arolygydd cymheiriaid i Estyn.

Rydym yn ysgol mynediad un ffrwd ar ochr 
ogleddol dinas Casnewydd. Rydym wedi 
sefydlu Hwb darparu gofal plant i gefnogi ein 
teuluoedd gweithwyr allweddol trwy’r amser 
digynsail hwn. Os ydych chi ar fin sefydlu 
Hwb, fe allai’r camau canlynol fod o gymort:

• Gosodwch y meini prawf ar gyfer 
mynediad i’r Hwb a’u rhannu gyda 
theuluoedd trwy eich systemau arferol. 
Dylai hyn fod y meini prawf a osodwyd 
gan Lywodraeth Cymru neu ddull fesul 
cam a osodwyd gan eich ALl

• Dyluniwch / sefydlu profforma / system 
ymgeisio. Cynhwyswch: y meini prawf; 
enw’r ymgeisydd; y ddwy alwedigaeth 
gweithwyr allweddol; enwau plant a 
dyddiad geni; dyddiadau ac amseroedd 
sy’n ofynnol; camau nesaf; sut y cysylltir 
â rhieni / eu hysbysu

• Bydd system ymgeisio pythefnos yn 
galluogi teuluoedd sy’n hunanynysu i 
wneud cais pan fyddant yn gallu

• Coladwch geisiadau a chysylltu â 
theuluoedd i drafod / sicrhau eu bod yn 
cwrdd â’r meini prawf; gwirio nad yw eu 
hamgylchiadau wedi newid ers iddynt 
wneud y cais; gwirio diwrnodau ac 
amseroedd y mae angen y ddarpariaeth 
arnynt. (mae angen ei wneud bob 
pythefnos)

• Lluniwch brotocolau clir o sut y bydd 
yr Hwb yn rhedeg; protocolau ar 
gyfer rhieni ac ar gyfer staff. Cynnwys 
disgwyliadau o bellhau cymdeithasol; 
trosglwyddo; hylendid

• Rhowch wybod i deuluoedd y byddwch yn dilyn eich galwad gydag e-bost 
yn amlinellu’r protocol ar gyfer darpariaeth yr Hwb. Bydd y cyfathrebiad yn 
rhoi syniad i chi o’r staff sydd eu hangen yn ogystal â meysydd yn yr ysgol y 
bydd angen eu defnyddio

• Trefnwch rota staff gan sicrhau cymarebau priodol, cymorth cyntaf ac 
ystyried amgylchiadau a lles staff

• Sefydlwch ardaloedd yn yr ysgol yn ôl oedran y plant sy’n mynychu’r 
ddarpariaeth

• Cynnal asesiadau risg angenrheidiol gan gynnwys diogelu; diogelwch; 
glendid; hylendid.

• Sicrhewch y lefelau uchaf o hylendid trwy gydol y dydd: golchi dwylo’n 
rheolaidd; sychu arwynebau a dolenni drysau

• Datblygwch amserlen ar gyfer pob diwrnod a log gweithgareddau sylfaenol 
i sicrhau cysondeb / parhad i gefnogi staff i gyfnewid

• Sicrhewch fod yr adnoddau a ddefnyddir yn aros yn yr Hwb ac nad ydynt yn 
cael eu trosglwyddo i rannau eraill o’r adeilad

• Sicrhewch fod yr adnoddau glanhau angenrheidiol ar gael yn rhwydd a bod 
gan lanhawyr PPE angenrheidiol

• Sicrhewch bod cyfathrebu effeithiol ar bob lefel yn cael ei gynnal: Staff 
Covid 19 WhatsApp; e-bost i rieni; diweddariadau newyddion rheolaidd

• Byddwch yn glir gyda rhieni mai darpariaeth gofal plant yw hon gyda ffocws 
ar les. Nid yw’n ymwneud ag addysgu a dysgu

Mae cyfathrebu rheolaidd a chefnogaeth barhaus ymysg cyd-benaethiaid trwy 
ein grŵp WhatsApp wedi bod yn amhrisiadwy. Rydym wedi gallu ceisio eglurhad 
ar ddatblygu systemau a phrosesau ynghyd â gwirio am gefnogaeth.

Mae dechrau gyda’n ddarpariaeth gofal plant yn ysgol ein hunain wedi olygu 
ein bod wedi gallu cadw niferoedd yn fach, gyda theuluoedd yr ydym yn eu 
hadnabod, wrth inni addasu i’n ffordd newydd o fyw, ein ‘normal’ newydd. Wrth 
symud ymlaen rydym yn edrych i baru gydag ysgolion clwstwr eraill i gefnogi 
rotas staff.

Gobeithio bod hyn wedi bod yn ddefnyddiol. Am wybodaeth bellach, mae 
croeso i chi gysylltu â ni ar glasllwch.primary@newport.gov.uk


