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DATGANIAD O WYBODAETH 
 

CAIS AM BŴER I ARLOESI DRWY NEWID AMSERAU SESIYNAU YSGOL YN 
YSTOD BLWYDDYN YSGOL   

 
1. Mae'n ofynnol i Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion 

Cymru, ystyried y cais a dderbyniwyd gan gorff llywodraethu Ysgol Gynradd 

yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng i addasu ei sesiynau ysgol o 5 Ionawr 

2021. Mae angen i Weinidogion Cymru gymeradwyo cynigion i arloesi lle 

byddai angen eithrio, llacio neu addasu deddfwriaeth. 

 
PWERAU 
 

2. Cychwynwyd Pennod 1 (Pwerau i hwyluso arloesedd) o Ran 1 o Ddeddf 

Addysg 2002 yng Nghymru ar 27 Chwefror 2015. O dan y ddeddfwriaeth hon 

mae gan Weinidogion Cymru y pŵer drwy orchymyn i atal dros dro neu 

addasu gofynion deddfwriaeth addysg sy'n ymwneud â cheisiadau i roi 

datblygiadau arloesol ar waith, am gyfnod penodol, a allai gyfrannu at godi 

safonau. Yn benodol, caiff gorchymyn: 

(a) Esemptio'r ymgeisydd rhag gofyniad deddfwriaethol ym maes addysg; 
(b) Llacio’r modd y gweithredir gofyniad deddfwriaethol ym maes addysg 

mewn perthynas â'r ymgeisydd; 
(c) Caniatáu i'r ymgeisydd arfer swyddogaeth a osodwyd gan 

ddeddfwriaeth addysg ar gorff arall, un ai yn lle’r corff arall, neu yn 
ogystal â’r corff arall; 

(d) Gwneud addasiadau eraill i ddeddfwriaeth addysg, sy’n codi o ganlyniad 
i unrhyw rai o’r darpariaethau uchod, mewn perthynas â'r ymgeisydd 
neu gorff arall. 

 
3. Ni ellir defnyddio'r pwerau i esemptio rhag mathau eraill o ddeddfwriaeth, er 

enghraifft, deddfwriaeth iechyd a diogelwch neu gyfraith cyflogaeth1. 

4. Mae'r gorchymyn yn caniatáu treialu prosiect arloesol am hyd at dair blynedd, 

gydag un estyniad posibl o hyd at dair blynedd arall. Yn dilyn y cyfnod hwn, 

rhaid i'r ymgeisydd gydymffurfio â'r gyfraith addysg gyffredinol (fel sy'n 

gymwys ar y pryd), er y gellid newid y ddeddf ar ryw adeg i fabwysiadu'r 

addasiad (neu addasiad tebyg iddo) yn fwy eang ac yn fwy parhaol. 

5. Mae'r canllawiau a ddarparwyd wedi ei gwneud yn glir nad oes 

rhagdybiaethau ynghylch y math o gynigion y caiff ymgeiswyr eu cyflwyno. 

Fodd bynnag, os yw'r cynnig yn ymwneud â darpariaeth Deddf Addysg 2002 

ar gyflogau ac amodau athrawon (adrannau 119 – 129) rhaid cael cydsyniad 

yr Ysgrifennydd Gwladol i wneud gorchymyn. 

                                                           
1 Deddfwriaeth addysg yw’r Deddfau Addysg (a ddiffinnir yn adran 578 o Ddeddf Addysg 1996), 
Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 ac unrhyw is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan unrhyw un o’r Deddfau 
hynny. 
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CEFNDIR 
 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng 
 
Ysgol Gynradd wirfoddol cyfrwng Saesneg a reolir yw Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 
Nghymru y Trallwng, Powys. Mae ganddi 306 o ddisgyblion ar y gofrestr a chafodd ei 
chategoreiddio ddiwethaf yn 2019 fel un yn y categori cymorth Melyn gyda chapasiti 
gwella B. 
 
Datganiad o Achos  
 
Yr ymgeisydd 
Corff llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, y Trallwng. 
 
Y prosiect arloesol arfaethedig ("y cynnig") 
Esemptio'r corff llywodraethu o'r gofyniad deddfwriaethol ym maes addysg a 
ddarperir yn Rheoliad 4 (3) o Reoliadau Newid Amserau Sesiynau Ysgolion (Cymru) 
2009 sy'n rhoi'r pŵer i gyrff llywodraethu newid amserau sesiynau ysgol ar 
ddechrau'r flwyddyn ysgol yn unig. 
 
Newid arfaethedig i amserau sesiynau o 5 Ionawr 2021 

AMSERAU’R SESIYNAU PRESENNOL  

Safleoedd y Cyfnod Sylfaen Safle Iau  

Dechrau'r diwrnod ysgol 8.50am Dechrau'r diwrnod ysgol 8.50am  

Diwedd y diwrnod ysgol 3.00pm  Diwedd y diwrnod ysgol 3.25pm   

AMSERAU’R SESIYNAU ARFAETHEDIG  

      Dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen Dosbarthiadau Iau 

Dechrau'r diwrnod ysgol 8.45am Dechrau'r diwrnod ysgol 8.45am 

      Diwedd y diwrnod ysgol 3.00pm  Diwedd y diwrnod ysgol 3.00pm   

  
Byddai'r newid yn dechrau ar 5 Ionawr 2021 a byddai'r cyfnod prawf yn para dros 
dymhorau’r gwanwyn a'r haf 2021. Mae'r rhesymau dros y cynnig fel a ganlyn: 
 

• Mae'r ysgol ar dri safle daearyddol gwahanol ar draws tref y Trallwng ar hyn o 

bryd (un safle oedran iau a dau safle cyfnod sylfaen). 

• Mae gan y safle iau amserau sesiynau gwahanol i safleoedd y cyfnod sylfaen 

er mwyn caniatáu i rieni/gofalwyr gasglu plant ar draws y dref. 

• Dechreuodd y gwaith o godi adeilad newydd i ddarparu ar gyfer yr holl 

ddisgyblion dair blynedd yn ôl ac roedd disgwyl iddo gael ei gwblhau erbyn 

mis Medi 2019. Yn anffodus, aeth y cwmni adeiladu i ddwylo gweinyddwyr 

gan achosi oedi. 

• Dechreuodd cwmni adeiladu newydd ar y gwaith ym mis Ionawr 2020, gyda’r 

disgwyliad y byddai’r adeilad yn cael ei gwblhau ym mis Medi 2020. 

Oherwydd y pandemig, daeth y gwaith adeiladu i ben yn ystod y cyfnod clo, 

gan achosi oedi pellach.  

• Y dyddiad newydd ar gyfer meddiannu’r adeilad yw mis Ionawr 2021. 



3 

 

Mae dau reswm pam fod angen newid amserau sesiynau:  
 

i. cysoni amserau’r sesiynau ar gyfer pob disgybl; ac 

ii. osgoi amserau dechrau a gorffen yr ysgol uwchradd sy'n agos at adeilad 

newydd yr ysgol, oherwydd y gallai defnyddio’r un amserau achosi problemau 

iechyd a diogelwch i ddisgyblion Cynradd y Trallwng sy'n cerdded i'r ysgol. 

 
Codi safonau addysgol yng Nghymru 
Byddai newid amserau'r sesiynau ar ôl symud i’r adeilad newydd yn caniatáu i bob 
disgybl gyrraedd a gadael ar adeg sy'n sicrhau eu hiechyd a'u diogelwch. Gan fod 
adeilad newydd yr ysgol yn agos at yr ysgol uwchradd leol, a bod y prif lwybr 
cerdded i'r ysgol yn croesi'r brif fynedfa i'r ysgol uwchradd, gallai disgyblion Ysgol 
Gynradd y Trallwng fod mewn cryn berygl. Mae gan Ysgol Uwchradd y Trallwng tua 
800 o ddisgyblion, ac mae llawer ohonynt yn cyrraedd ar fws neu mewn car.  
 
Ni fydd newid amserau’r sesiynau yn effeithio'n andwyol ar ddisgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol. Bydd unrhyw ddisgyblion sy'n defnyddio Unedau Arbenigol, ac 
sydd â phroblemau symudedd (fel defnyddio cadeiriau olwyn, neu nam ar y golwg 
neu'r clyw) hefyd yn elwa ar lwybr cerdded mwy diogel i'r ysgol. 
 
Ymgynghori  
Cafwyd 67 o ymatebion i'r ymgynghoriad ar yr amserau sesiynau newydd 
arfaethedig gan rieni a staff Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng ac 
Ysgol Uwchradd y Trallwng. 
 
Roedd 59 (88%) o'r rhai a ymatebodd yn cefnogi'r cynigion, ac roedd naw (12%) yn 
gwrthwynebu. Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn cytuno bod angen newid 
amserau sesiynau ar gyfer iechyd a diogelwch ac osgoi amserau dechrau a gorffen 
yr Ysgol Uwchradd gyfagos. 
 
Un pryder a godwyd oedd yr argraff fod amser addysgu a dysgu yn cael ei golli. 
Bydd yr ysgol yn sicrhau rhieni y bydd yr amserau sesiynau diwygiedig yn parhau i 
ddarparu'r amser dysgu a argymhellir ar gyfer dysgwyr y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod 
Allweddol 2. 
 
Pryder arall oedd llwybrau diogel i'r safle newydd. Mae'r ysgol yn parhau i gysylltu â'r 
Awdurdod Lleol a’r Adran Briffyrdd, gan edrych ar newid posibl i lwybrau bysiau, yn 
ogystal â lledu llwybrau ac adnewyddu’r rheiliau wrth ochr y ffordd. 
 
Mae Esgobaeth Llanelwy, yr awdurdod lleol a phennaeth Ysgol Uwchradd y Trallwng 
wedi cadarnhau eu bod yn cefnogi'r cais hwn i newid deddfwriaeth.  
 
Manteision a ragwelir i’r cynnig 
Byddai'r cynnig yn caniatáu i bob aelod o staff gael yr un patrwm gwaith yn yr un 
adeilad. Byddai'r staff yn gallu cyrraedd a gadael y safle'n ddiogel. 
 
Dylai’r ffaith fod amserau sesiynau gwahanol gan Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 
Nghymru a’r Ysgol Uwchradd gyfagos yn y Trallwng gael effaith gadarnhaol ar bob 
disgybl a myfyriwr dan sylw. 
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Dylai’r effaith ar rieni/gofalwyr hefyd fod yn gadarnhaol, gan y bydd cael yr un 
amserau ar gyfer sesiynau pob oedran yn eu harbed rhag gorfod aros am frodyr a 
chwiorydd. Yn ogystal, bydd cael amserau sesiynau gwahanol i rai’r Ysgol Uwchradd 
ar gyfer dechrau a gorffen y diwrnod ysgol yn gwneud mynediad i'r ysgol gynradd yn 
fwy diogel ac yn haws.  
 
Adnoddau 
Ni fydd unrhyw gostau ychwanegol nac arbedion ynghlwm â’r newid.  
 
Monitro 
Mae'r ysgol yn bwriadu monitro effaith y newid yn amserau’r sesiynau drwy ei 
gweithdrefnau monitro arferol ar gyfer yr ysgol, gan ddefnyddio holiaduron, 
gweithgareddau dosbarth ac adborth gan Estyn. 
 
Mae'r risgiau posibl yn gysylltiedig â llwybrau mwy diogel i'r ysgol a chânt eu monitro 
drwy asesiadau risg iechyd a diogelwch yr ysgol.  
 
Gwerthuso 
Mae'r ysgol yn bwriadu dosbarthu holiaduron tymhorol i rieni/gofalwyr, disgyblion a 
staff am effeithiolrwydd y newid i amserau’r sesiynau.  
 
Strategaeth ymadael 
Ym mis Medi 2021 bydd yr ysgol yn cael newid amserau ei sesiynau yn gyfreithiol. 
Os caiff amserau’r sesiynau eu newid yn llwyddiannus ym mis Ionawr 2021, a'u bod 
yn llwyddiant i bawb dan sylw, gellid eu rhoi ar waith ar ddechrau blwyddyn 
academaidd 2021-22, yn dilyn y prosesau a nodir yn Rheoliadau Newid Amserau 
Sesiynau Ysgolion (Cymru) 2009. 
 


