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Annwyl Janet 
 
 
Diolch yn fawr am eich llythyr dyddiedig 8 Ebrill yn gofyn am fy marn ynghylch deiseb y mae'r 
Pwyllgor Deisebau wedi'i derbyn gan Rachael Mackay o Ysgol Gynradd Monnow yng 
Nghasnewydd, a fyddai'n hoffi gweld cynllun gwisgoedd ysgol ail-law yn cael ei sefydlu ym 
mhob dinas yng Nghymru. 
 
Nid oes deddfwriaeth addysg yng Nghymru sy'n ymwneud yn benodol â gwisgo gwisg 
ysgol. Mae adran 21 o Ddeddf Addysg 2002 yn rhoi gweithrediad ysgol a gynhelir dan 
gyfarwyddyd corff llywodraethu'r ysgol. Mae'n rhaid i'r corff llywodraethu redeg yr ysgol gan 
hyrwyddo safonau uchel o gyflawniad addysgol, a gallai hyn gynnwys roi polisi yn ei le ar 
gyfer gwisg ysgol sy'n hybu disgyblaeth ac yn sicrhau bod disgyblion wedi gwisgo'n briodol 
ar gyfer gweithgareddau dysgu. 
 
Mae Llywodraeth Cymru'n annog ysgolion i ddatblygu polisi ar gyfer gwisg ysgol gan fod 
llawer o fanteision i bolisi o'r fath. Wrth gyflwyno polisi newydd ar wisg ysgol neu ystyried 
newidiadau i'r gofynion o ran gwisg ysgol, mae Llywodraeth Cymru'n disgwyl i gyrff 
llywodraethu ystyried materion cydraddoldeb, argaeledd gwisg ysgol a'r goblygiadau o ran 
costau i deuluoedd, ac ymgynghori'n eang â rhieni, disgyblion a grwpiau eraill ar bolisi 
newydd neu ddiwygiedig ar wisg ysgol.  
 
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru'n darparu canllawiau anstatudol i ysgolion a chyrff 
llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion. Ym mis Tachwedd 
2018, cyhoeddais ymgynghoriad i geisio barn rhanddeiliaid ar ganllawiau statudol drafft 
Llywodraeth Cymru i gyrff llywodraethu ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion.  
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Yn ogystal â diweddaru'r canllawiau, penderfynais eu gwneud yn statudol er mwyn cefnogi 
cyrff llywodraethu'n well wrth iddynt wneud penderfyniadau ynghylch polisïau gwisg ysgol o 
ran argaeledd, fforddiadwyedd a hyblygrwydd. 
 

Dyma rai enghreifftiau o'r arfer da a nodir yn y canllawiau drafft mewn perthynas â darparu 
cymorth ariannol ar gyfer gwisg ysgol.  
 

 Hyrwyddo ac annog stondinau gwisg ysgol ail-law o ansawdd da mewn nosweithiau i 
rieni neu ddigwyddiadau eraill. 

 Benthyg eitemau o wisg ysgol ail-law i ddisgyblion a sefydlu ystafell adnodd lle gall 
disgyblion gael gafael arnynt mewn ffordd ddi-sylw er mwyn osgoi cael eu 
stigmateiddio. 

 Swmp-brynu eitemau i werthu i rieni am bris gostyngol, efallai gyda chymorth cynllun 
talu hawdd. 

 Mae Cyngor Sir Ddinbych a Chanolfan Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn cynnig 
cynllun ailgylchu gwisg ysgol sy'n caniatáu i rieni gael gafael ar wisg ysgol 
fforddiadwy o ansawdd uchel yn eu cymuned. Caiff eitemau o wisg ysgol a 
gyfrannwyd eu casglu o'r ysgolion cyn diwedd tymor yr haf er mwyn iddynt allu cael 
eu hailgylchu er mwyn eu rhoi i deuluoedd eraill am ddim neu am gyfraniad bach 
mewn siop ailgylchu (mae cyfraniadau'n helpu i dalu'r gost o olchi'r wisg). 

 
Cafwyd dros 900 o ymatebion i'r ymgynghoriad ac mae'r rhain bellach yn cael eu hystyried 
yn ofalus gan swyddogion Llywodraeth Cymru er mwyn cwblhau'r canllawiau. Bydd y 
canllawiau'n cymryd lle'r canllawiau anstatudol cyfredol, ac yn dod i rym o fis Medi 2019. 
 
Rwy'n gwbl ymwybodol bod cost diwrnod ysgol yn fater pwysig i nifer o deuluoedd yng 
Nghymru. Mae fy swyddogion yn dal i ymchwilio i'r mater i weld a oes modd gwneud mwy i 
leihau'r costau. Mae'n hollbwysig bod ein dysgwyr i gyd yn cael yr un cyfleoedd. Mae'n 
annerbyniol bod rhai o'n pobl ifanc yn colli allan oherwydd eu hamgylchiadau personol a'u 
cefndir. Rwyf am i bobl ifanc ddod i'r ysgol yn barod i ddysgu a chyflawni eu potensial llawn. 
Rwyf eisiau ystyried pob posibilrwydd er mwyn sicrhau bod hynny'n digwydd - boed hynny 
drwy feddwl sut y gellir blaenoriaethu eu llesiant neu drwy helpu i leddfu unrhyw bryderon 
sy'n gysylltiedig â rhai o gostau'r diwrnod ysgol.   
 
Y llynedd, gofynnais i Blant yng Nghymru lunio cyfres o ganllawiau i ysgolion sy'n cwmpasu 
agweddau allweddol ar ymdrin â materion sy'n ymwneud â chostau'r diwrnod ysgol, gan 
gynnwys deall achosion ac effaith byw mewn tlodi, bwyd a newyn, a'r wisg ysgol. 
Bydd Plant yng Nghymru'n gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu'r canllawiau hyn, gan 
gynnwys gyda Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru. Bydd y canllawiau'n rhoi sylw i'r 
cyfleoedd i newid y diwylliant mewn ysgolion mewn perthynas â thlodi ac anfantais ac yn 
darparu strategaethau i ymdrin â heriau penodol a'r rhwystrau sy'n gysylltiedig â chostau'r 
diwrnod ysgol.   
 
Ochr yn ochr â hyn, rydym eisoes wedi cyhoeddi cynnydd sylweddol mewn cyllid drwy ein 
Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad. Mae mwy na £5m ar gael yn y flwyddyn ariannol 
nesaf. Rydym nid yn unig yn edrych am gyfleoedd i newid diwylliant ac arferion mewn 
ysgolion, ond hefyd yn darparu cyllid uniongyrchol i deuluoedd. Nid yw'r cyllid hwn ar gyfer 
gwisg ysgol yn unig; bydd hefyd yn fodd i ysgogi dyheadau uwch ac yn cefnogi cyfoethogi 
diwylliannol, llesiant a gwytnwch. Bydd y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad yn cynnig 
cymorth i brynu gwisg ysgol neu i gael y dillad neu'r cyfarpar cywir er mwyn i bobl ifanc allu 
cymryd rhan yn eu hoff weithgareddau neu chwaraeon yn yr ysgol neu'r tu allan. Rydym 
hefyd yn cefnogi mwy o ddysgwyr.   
 



Mae’r buddsoddiad ychwanegol yn golygu y bydd teuluoedd disgyblion Blwyddyn 7, os 
ydynt yn gymwys, yn derbyn £200, yn lle’r £125 y maen nhw’n ei gael ar hyn o bryd, gan 
liniaru rhai o’r costau uwch sy’n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd. Bydd y cyllid 
hefyd yn ei gwneud yn bosibl cynnwys plant cymwys ym Mlwyddyn 3 ac ym Mlwyddyn 10, a 
bydd yn helpu plant sy’n derbyn gofal ym mhob blwyddyn ysgol orfodol. Bydd y cyllid, felly, 
ar gael i garfan lawer ehangach o ddysgwyr, gan sicrhau cymorth  i fwy o rieni sydd ei 
angen ar yr union adeg y mae ei angen arnynt.  
 
Bydd awdurdodau lleol hefyd yn gweinyddu cronfa i ddatblygu opsiynau hirdymor mwy 
cynaliadwy. Rydym yn ehangu hyn y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth i gynnwys grwpiau fel 
clybiau ieuenctid i wneud ceisiadau am lefydd i storio cit. 
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