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Dyddiad/Date:  19 Mehefin, 2020  
 
 
At  Bob Pennaeth 
 Cadeiryddion Llywodraethwyr 
 
 
Annwyl Gydweithwyr, 
 
Fel y gwyddoch, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 3 Mehefin y bydd ysgolion yn 
ailagor ar 29 Mehefin ar sail ‘Ailgydio, Dal i Fyny a Pharatoi’  Roedd y cyhoeddiad 
gwreiddiol yn nodi y byddai hyn am gyfnod o bedair wythnos o 29 Mehefin.   
 
Fodd bynnag, deallwn nad yw Llywodraeth Cymru ac Undebau Llafur y gweithlu 
ysgolion wedi llwyddo i gyrraedd barn unfrydol ar y bedwaredd wythnos er gwaethaf 
trafodaethau parhaus. Heb gytundeb cenedlaethol o'r fath mae dyddiadau tymhorau 
yn parhau i fod yn fater i'w benderfynu'n lleol. 
 
Credwn, ar yr adeg hwyr hon, ei bod yn hanfodol bod penaethiaid ac ysgolion yn cael 
eglurder ar gyfer cynllunio dychweliad disgyblion ymhen wythnos. Byddai unrhyw 
newidiadau i benderfyniadau lleol yn gofyn am gyfnod o ymgynghori a byddai'n 
anochel yn arwain at anghysondeb sylweddol yn y ddarpariaeth ar hyd y rhanbarth, 
gan greu llawer o anawsterau i rieni a staff. Felly, ni fydd Cyngor Caerdydd yn ceisio 
amrywio'r dyddiadau tymor  presennol, a bydd diwedd y tymor yn dal i fod ar 20 
Gorffennaf. 
 
Er ein bod yn cydnabod bod ysgolion wedi cynllunio hyd yma ar sail pedair wythnos yn 
nhymor yr haf, rydym yn gobeithio bod hyn yn rhoi eglurder y mae mawr ei angen. 
Bydd angen i benaethiaid nawr gyfathrebu'r newid hwn i rieni cyn gynted â phosibl yn 
ogystal â chynnal adolygiad o unrhyw gynlluniau a oedd ar waith.  
 
Mae'r trefniadau ar gyfer tymor yr hydref yn cael eu trafod yn genedlaethol o hyd, a 
byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi pan fydd gwybodaeth bellach ar gael.  
 
Gwerthfawrogwn eich holl waith caled a'ch ymrwymiad drwy gydol y cyfnod hwn a 
hyderwn fod y cyhoeddiad hwn yn eich galluogi i symud yn eich blaen gyda chynlluniau 
i ailagor eich ysgolion a chroesawu pob disgybl yn ôl yn ddiogel. 
 
Yn gywir 

   
Paul Orders     Nick Batchelar 
Prif Weithredwr    Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes  



  


