YSGOL YR EGLWYS YNG NGHYMRU
PENRHYN DEWI
(Ysgol 3-16 Tyddewi)
Buddsoddiad gwerth £4 miliwn ar safle presennol Ysgol Dewi Sant i gefnogi
creu ysgol 3-16 oed newydd yn ardal Tyddewi.
Mae Cyngor Sir Penfro a Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ad-drefnu’r ddarpariaeth
addysg gynradd ac uwchradd yn ardal Tyddewi, trwy gau Ysgol Dewi Sant, Ysgol
Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Bro Dewi ac Ysgol
Gymunedol Solfach ar 31 Awst 2018. O 1 Medi 2018 ymlaen, bydd Ysgol Wirfoddol
a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru 3-16 oed newydd yn cael ei sefydlu ar
safleoedd yr ysgolion presennol, gyda’r ddarpariaeth ôl-16 ar gael yn y ganolfan
chweched dosbarth newydd fel rhan o gydweithio ffurfiol rhwng y Cyngor Sir a
Choleg Sir Benfro.
Prif resymau’r cynnig hwn oedd:
 i gynnal neu wella safonau addysgol i ddysgwyr, o ran eu cyflawniadau
academaidd, y cynnydd y maent yn ei wneud, a chyfleoedd bywyd wrth iddynt
symud ymlaen o fyd addysg i hyfforddiant a gwaith;
 i fynd i’r afael â lleoedd dros ben ac yn rhannol â chyflwr ac addasrwydd
adeiladau;
 i gynnig mwy o sicrwydd gynaliadwyedd hir dymor darpariaeth addysg yn
ardal Tyddewi;
 bod ysgol 3-16 yn galluogi staff i gyfrannu at bolisïau a gweithdrefnau ar
draws pob ystod oedran a sicrhau bod targedau a gwelliannau cyffredin yn
cael eu pennu;
 i alluogi staff i ganolbwyntio’n fanwl ar ofynion cwricwlwm pob cyfnod, a
chanolbwyntio’n ar wella’r trosglwyddo o Gyfnod Allweddol 2 i Gyfnod
Allweddol 3;
 bod diddymu’r ddarpariaeth chweched dosbarth yn sicrhau bod cyllid llawn i
gefnogi dulliau addysgu a dysgu, a heb i’r cyllid cael ei gyfeirio at gefnogi
dosbarthiadau’r chweched sy’n aneffeithiol eu maint;
 bod dod â safonau gwahanol y ddarpariaeth cymorth at ei gilydd mewn un
ysgol, yn hwyluso datblygu staff cymorth yn fwy hyblyg a sicrhau mwy o
barhad perthnasoedd rhwng y sector cynradd a’r sector uwchradd;

 bod rhesymoli’r ddarpariaeth addysg yn hwyluso datblygu tîm arweinyddiaeth
a rheolaeth ysgol cadarn, dan arweiniad un Pennaeth, gydag un Corff
Llywodraethol.
GWYBODAETH ALLWEDDOL
Ardal Tyddewi – safleoedd presennol
Ysgol Bro Dewi, Ysgol Dewi Sant ac
Ysgol Gymunedol Solfach
YSTOD OEDRAN
3-16
CATEGORI
Bydd yr ysgol yn Ysgol Wirfoddol a
Gynorthwyir gyda chymeriad crefyddol a
fydd yn cydymffurfio ag athrawiaethau’r
Eglwys yng Nghymru.
Gellir gweld gwybodaeth am addysg
ffydd yn nogfen Llywodraeth Cymru
‘Ffydd mewn Addysg’ a gyhoeddwyd yn
2011.
CATEGORI IAITH
Cyfnod cynradd – Cyfrwng Saesneg â
defnydd sylweddol o Gymraeg
Cyfnod uwchradd – Cyfrwng Saesneg
CAPASITI
Derbyn - Blwyddyn 6: 149
Blwyddyn 7 - Blwyddyn 11: 300
RHIFAU DERBYN
Derbyn - Blwyddyn 6: 21
Blwyddyn 7 - Blwyddyn 11: 60
Gan fod yr ysgol yn un Gwirfoddol a
Gynorthwyir, mae’r capasiti a’r
niferoedd derbyn yn benderfyniad o’r
corff llywodraethol.
NIFEROEDD MEITHRIN
31
TREFNIADAU DERBYN
Mae derbyniadau i’r ysgol yn gyfrifoldeb
y Corff Llywodraethol. Bydd y nifer o
ddisgyblion i’w derbyn bob blwyddyn yn
cael ei benderfynu gan y Rhif Derbyn a
fydd yn cael ei adolygu’n flynyddol gan
Gyngor Sir Penfro a’r Corff
Llywodraethol mewn ymgynghoriad â’r
Cyngor Esgobaethol dros Addysg.
LLEOLIAD

Mae ysgolion 3-16 yn cael eu hystyried
fel “ysgolion canol” yn ôl Cod
Derbyniadau Ysgolion Llywodraeth
Cymru. Felly, ceir y math hwn o fodel rif
derbyn ar gyfer Meithrin, Derbyn a
Blwyddyn 7. I’r disgyblion sy’n mynd i
mewn i Feithrin neu Dderbyn ym Medi
2018, bydd angen gwneud cais am gael
eu derbyn yn unol â’r polisi derbyn
cyhoeddedig.
Ni fydd angen cais am dderbyn ar gyfer

derbyniadau Blwyddyn 7 gan
ddisgyblion sydd eisoes yn mynychu
Blwyddyn 6 o fis Medi 2018 yn yr elfen
gynradd o’r ysgol, gan y byddent yn
trosglwyddo’n awtomatig o’r cyfnod
cynradd i’r uwchradd yn yr ysgol.
Mae’r trefniadau cludiant yn unol â’r
gyfraith a pholisi’r Cyngor Sir.

TRAFNIDIAETH YSGOL

GWYBODAETH YR ADEILADU
PENSAER: Cyngor Sir Penfro – mewnol
CONTRACTWR: WB Griffiths Cyf.
COST CYFALAF: £4 miliwn
MANYLEBAU YR ADEILADU: Bydd yr ysgol yn cael ei lleoli ar safleoedd
presennol Ysgol Dewi Sant, Bro Dewi a Solfach a bydd yr adeilad i gyd yn gwbl
hygyrch, ac yn cydymffurfio â gofynion yr Adran Addysg lle bo hyn yn ymarferol.
Bydd y graddau o le fydd disgyblion yn cael eu lleoli yn cael ei benderfynu gan y
niferoedd ar y gofrestr a chapasiti’r ysgolion presennol. Bydd grwpiau oedran yn
cael eu gwahanu’n briodol er mwyn hyrwyddo diogelwch a rheolaeth y cwricwlwm
gymaint â phosibl. Mae’r penderfyniad am ba safle fydd y grwpiau oedran yn cael
eu lleoli yn un i’r Corff Llywodraethol Dros Dro.
Mae gwaith cyfalaf (a ddechreuodd ym mis Awst 2017) yn mynd rhagddo yn
Ysgol Dewi Sant, gyda’r ysgol yn symud i ran o Ysgol Wirfoddol a Reolir Tasker
Milward, Hwlffordd, am gyfnod y gwaith adeiladu. Disgwylir i’r gwaith gael ei
gwblhau erbyn Gorffennaf 2018 er mwyn i’r ysgol gael ei defnyddio eto erbyn
Medi 2018.

