
Prif bwrpas deddfwriaeth y llywodraeth yw atal COVID-19 
rhag lledaenu wrth sicrhau bod pobl yn  aros gartref ac aros 
i ffwrdd oddi wrth eraill.  Yn y blog hwn byddaf yn edrych ar 
y ffyrdd y mae hyn yn effeithio ar waith cyrff llywodraethu 
ysgolion.

Yn y lle cyntaf, mae hyn yn golygu na ddylai cyrff 
llywodraethu gwrdd yn bersonol mwyach. Mae’r rheoliadau 
wedi’u hysgrifennu yn y fath fodd sy’n caniatáu cyfarfodydd 
“rhithwir”. Gwneir hyn yn bosibl gyda dyfodiad llwyfannau 
technoleg fel Skype, Zoom, Timau Microsoft ac ati. Os nad 
yw’r dechnoleg hon ar gael, mae barn synnwyr cyffredin yn 
bwysig, er enghraifft, gwneud penderfyniadau trwy e-bost 
neu alwadau ffôn. Y mater allweddol yw bod Clercod i 
gyrff llywodraethu yn gallu cynnal cyfathrebu clir a llwybr 
archwilio ar gyfer unrhyw benderfyniadau a wneir.

Y brif flaenoriaeth yw lles pawb, felly mae’n rhaid i’r 
ffocws fod ar faterion brys. Dylid gohirio materion nad 
ydynt yn rhai brys lle bo hynny’n bosibl. Yn amlwg, bydd 
sefyllfaoedd yn wahanol yn dibynnu a yw’r ysgol ar gau 
neu’n gweithredu fel ysgol ganolbwynt.

Mae materion brys yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig 
i:

• Materion hanfodol busnes fel cyllidebau, penodiadau 
arweinyddiaeth ac ati.

• Monitro lles disgyblion, staff ac yn enwedig plant 
bregus a rhai gweithwyr allweddol sy’n dal i fynychu’r 
ysgol.

• Cefnogaeth i unrhyw addysg gartref

• Monitro unrhyw faterion sy’n gysylltiedig ag adeiladau 
ysgol.

• Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r awdurdodau lleol 
am unrhyw faterion sy’n gofyn am eu cyngor neu 
ymyrraeth.

Materion nad ydynt yn rhai brys ond sy’n dal i fod yn 
flaenoriaeth yw diogelu, iechyd a diogelwch a lles y 
Pennaeth a staff.

Mae gan Gadeirydd y Llywodraethwyr rôl arwain allweddol 
yn ystod y sefyllfa ddigynsail hon a dylai gadw mewn 
cysylltiad agos â’r Pennaeth drwyddi draw i ddarparu 
cyngor, cefnogaeth a gofyn am eu lles. Bydd y Pennaeth yn 
adrodd ar les y staff a’r disgyblion. Mae gan y Cadeirydd 
rôl bwysig hefyd o ran hysbysu holl aelodau’r corff 
llywodraethu er mwyn cadw ffocws wrth baratoi ar gyfer y 
dyfodol pan ddown ni drwy’r argyfwng hwn.

Er eu bod yn heriol iawn dylai’r gweithgareddau hyn 
fod yn amlwg yn ddichonadwy gyda dulliau gweithio 
cyfoes,o bell, wrth ddefnyddio rhywfaint o ddychymyg a 
phenderfyniad.

Mae Mike James yn Lywodraethwr yn Ysgol Gyfun Radyr 
yng Nghaerdydd.

Er ein bod ni gyd wedi gorfod delio â newidiadau sylweddol 
yn yr amser digynsail hwn, mae wedi bod yn braf iawn 
gweld nifer y gweithredoedd a’r mentrau y mae Ysgol 
Gyfun Gymraeg Llangynwyd wedi’u rhoi ar waith i sicrhau 
ymgysylltiad  ein dysgwyr  tra hefyd yn gofalu am eu lles a 
sicrhau lles ein staff 

• Mae’r holl waith ar gyfer pob grŵp blwyddyn 
wedi’i uwchlwytho i Google Classrooms ac yn cael 
ei ddiweddaru gan aelodau staff yn rheolaidd. Yn 
ogystal, mae holl ddisgyblion blwyddyn Arholiadau yn 
derbyn tiwtora trwy blatfform aml-bobl Google gan eu 
hathrawon pwnc. Wrth symud ymlaen, o ystyried yr 
anhawster a gawn wrth gyflogi arbenigwyr mewn rhai 
pynciau, bydd hyn yn rhywbeth y bydd angen i ni ei 
ystyried er mwyn gallu cynnig y dewisiadau pwnc gorau 
i’n dysgwyr

• Mae’r tîm bugeiliol yn cadw mewn cysylltiad â phob 
disgybl bregus o leiaf unwaith yr wythnos, er mwyn 
sicrhau lles

• Rydym wedi cyflwyno gwasanaethau/cyd-addoli ar-lein 
ar gyfer dysgwyr CA3 wrth inni ddarganfod eu bod yn colli 
cyswllt wyneb yn wyneb. Mae hyn yn rhywbeth y byddwn 
yn ei ffurfioli fel menter ysgol gyfan ar ôl Gwyliau’r Pasg 
oherwydd wrth dderbyn adborth,  mae hyn yn rhywbeth 
y mae’n ymddangos bod pob disgybl yn gweld eisiau

• Mae’r holl staff mewn cysylltiad â’r dysgwyr yn rheolaidd 
i sicrhau lles personol ac mae’r Pennaeth yn parhau gyda 
chyfarfodydd wythnosol gyda’r holl staff i sicrhau eu lles 
personol

• Mae wedi bod yn arbennig o braf ac yn eithaf ostynedig 
gyda nifer y staff sydd wedi bod yn barod i weithio yn 
yr Hwb ar sail cylchdroi sifft hyd yn oed yn ystod eu 
gwyliau Pasg. Yn ffodus nid oedd angen llawer, ond mae’r 
ffaith syml eu bod yn barod i roi o’u hamser, yn enwedig 
pan fo’r mwyafrif yn byw y tu allan i’r Sir (Caerdydd ac 
Abertawe), yn dangos yn uniongyrchol yr ymroddiad a’r 
ymrwymiad a roddant

• Wrth symud ymlaen, cynhelir Cyfarfodydd Corff 
Llywodraethol a Chyfarfodydd Is-bwyllgorau trwy Dimau 
Microsoft gan fod hwn yn llwyfan mwy diogel ar gyfer 
natur gyfrinachol y rhain. Fodd bynnag, bûm mewn 
cysylltiad rheolaidd â’r Pennaeth drwyddi draw gan ei 
fod yn rhoi diweddariadau parhaus imi gydag unrhyw 
newidiadau / datblygiadau.

Ar y cyfan, rwy’n teimlo bod yr ysgol wedi addasu’n dda iawn 
i’r newidiadau gorfodedig ac rydym yn edrych ar ddysgu 
parhaus o ganlyniad i’r canfyddiadau i wella ymhellach ein 
cynnig i’n dysgwyr unwaith y bydd y pandemig hwn drosodd.

Geraint Issac yw Cadeirydd Llywodraethwyr  Ysgol Gyfun 
Gymraeg Llangynwyd  Maesteg

Arwain Ysgol trwy Covid - 19:
Golwg Llywodraethwyr
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Fel ysgol, gwnaethom groesawu cynigion Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Cwricwlwm newydd i Gymru a oedd yn 
amlinellu gweledigaeth glir ac uchelgeisiol. Wrth wraidd y 
weledigaeth hon mae’r pedwar diben, sy’n mynegi’r math 
o ddysgwyr yr ydym i gyd yn gobeithio eu creu. Ddim mor 
bell yn ôl, fe wnaethon ni fel ysgol archwilio’r dibenion hyn a 
cheisio nodi’r hyn roedden nhw’n ei olygu i ni fel cymuned, 
yn ogystal â’r hyn roedden nhw’n edrych ar gyfer plant o 
wahanol gamau datblygu. Ein cam nesaf oedd ystyried y 
mathau o brofiadau dysgu yr ydym yn eu cynnig ar hyn o 
bryd a’r rhai y gallem eu cynnwys yn y dyfodol er mwyn 
hyrwyddo’r pedwar diben ymhellach. Er ein bod yn teimlo 
bod yr ymarfer yn galonogol iawn, gwnaethom hefyd 
nodi meysydd i’w gwella. Mae’n debyg mai’r datguddiad 
mwyaf i ni, fel llywodraethwyr, oedd bod y pedwar diben 
yn berthnasol i bawb yng nghymuned yr ysgol nid yn unig 
i’r plant. Fel oedolion rydym i gyd yn ymdrechu i ‘fod a dod 
yn unigolion iach, hyderus, dysgwyr uchelgeisiol, galluog, 
cyfranwyr mentrus, creadigol a dinasyddion moesegol, 
gwybodus. 

Efallai eich bod yn pendroni beth yw hyn I wenud ag ymateb 
ein hysgol i Covid 19, ond i ni mae’r pedwar diben hyn wedi 
bod wrth wraidd ein penderfyniadau a’n hymatebion.

Heb os, gofyn i rieni gadw eu plant gartref, a’r ysgol i aros 
ar agor yn unig i blant bregus ac i’r plant hynny o weithwyr 
allweddol oedd y peth iawn i’w wneud i gadw ein cymuned 
yn iach ac yn ddiogel. Roedd dod yn ganolbwynt cymunedol 
(Hwb) yn seiliedig ar benderfyniadau moesegol, gwybodus 
ac roedd ymdrechion yr ysgol i gefnogi’r gymuned ehangach 
trwy ddarparu parseli bwyd yn fentrus ac yn greadigol. 
Mae cefnogi’r cysyniad o ddysgu gartref wedi gofyn i blant, 
rhieni a staff fod yn wydn a dangos eu galluoedd fel dysgwyr 
uchelgeisiol, galluog.

Dylai’r staff o Cadoxton, Oakfield, Jenner Park, Gwaun y 
Nant a Palmerston sydd wedi gwirfoddoli i weithio yn Hwb 
Cadoxton, gan roi  eu hunain a’u teuluoedd mewn perygl, 
gymryd eu lle wrth ymyl ein staff GIG, a gweithwyr allweddol 
eraill, sydd mor ganolog i frwydro yn erbyn y firws hwn. Pan 
fydd yr amser hwn drosodd ac yn dychwelyd at fath newydd 
o normal, dylid dathlu’r ymdrechion a’r proffesiynoldeb y 
mae’r bobl hyn a llawer o bobl eraill wedi’u dangos a pheidio 
byth ag anghofio. Maent i gyd wedi enghreifftio ein hoff 
ymadrodd o’r pedwar diben, ‘Rhowch eu hegni a’u sgiliau fel 
y bydd pobl eraill yn elwa’. Diolch Bawb! 

Mae Wendy Thomas yn Lywodraethwraig yn Ysgol Gynradd 
Cadoxton Y Barri.

“Pan fydd yr amser hwn drosodd ac yn dychwelyd at fath newydd o normal, 
dylid dathlu’r ymdrechion a’r proffesiynoldeb y mae’r bobl hyn a llawer o 

bobl eraill wedi’u dangos a pheidio byth ag anghofio”


