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Annwyl Janet 
 
 
Diolch am eich llythyr dyddedig 22ain o Fai 2019 ar ran y Pwyllgor Deisebau parthed 
gwneud Cymraeg Ail Iaith yn ofynol ym mhob ysgol yng Nghymru gan gynnwys ysgolion 
annibynnol wrth gyflwyno’r cwricwlwm newydd. 
 
Ni fydd yna wahaniaeth rhwng iaith gyntaf ac ail iaith yn y cwricwlwm newydd gan fydd 
dysgwyr yn gwneud Cymraeg o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a 
Chyfathrebu. Yn y Maes Dysgu a Phrofiad hwn fydd yr holl ddysgwyr yn dilyn yr un 
cwricwlwm ond gyda disgwqyliadau fydd yn adlewyrchu’r wahanol gyflymder a dyfnder y 
dysgu ar gyfer y rhai a addysgir yn bennaf trwy’r Gymraeg a’r rhai a addysgir yn bennaf 
trwy’r Saesneg. 
 
Bydd y disgwyliadau ar gyfer Cymraeg mewn ysgolion Cyfrwng Saesneg yn cael eu 
hadolygu a’u cynyddu dros amser i adlewyrchu profiad newidiol o ddysgu Cymraeg wrth i’r 
cwricwlwm newydd cael ei gyflwyno dros amser wrth i ni weithio tuag at ein gôl o filiwn o 
siaradwyr erbyn 2050. 
 
Gan droi at ysgolion annibynnol, mae’r deisebydd yn cydnabod nad yw ysgolion annibynnol 
yng Nghymru yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac felly ddim yn gorfod dysgu Cymraeg, 
boed yn iaith gyntaf neu yn ail iaith. Bydd y sefyllfa yma’n parhau gyda’r cwricwlwm newydd. 
 
Mae ysgolion annibynnol yn annibynnol yn eu llywodraethiant, felly, nid oes gan Lywodraeth 
Cymru’r pwerau i fynnu fod dysgu Cymraeg yn ofynnol ym mhob ysgol annibynnol.  
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Er nad yw’n ofynnol i’r ysgolion hyn ddilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol, mae’n rhaid i 
ysgolion annibynnol rhoi profiadau i’w disgyblion o’r saith maes dysgu canlynol ac mae’n 
rhaid yw cynlluniau gwaith ddangos sut mae pob maes yn cael eu gweu mewn i gwricwlwm 
yr ysgol: 
 

 Ieithyddiaeth 

 Mathemateg 

 Gwyddoniaeth 

 Technoleg 

 Y dyniaethau a gwyddoniaeth gymdeithasol 

 Ymarfer corfforol 

 Estheteg a chreadigol 
 
Fel rhan o ieithyddiaeth gall ysgolion annibynnol ddewis ddarparu gwersi Cymraeg os y 
dymunent, ond dewis unigol iddynt hwy yw hyn. 
 
Hyderaf fod hyn yn egluro pethau parthed ysgolion annibynnol ac addysgu’r Gymraeg. 
 
 
Yn gywir  
 

 
 
Kirsty Williams AC/AM 
Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education  
 


