21 Gorffennaf 2017
KEH/HJ/MW
01437 775861
Kate.evanhughes@pembrokeshire.gov.uk

I bob ymgynghoreion statudol

Annwyl Syr/Madam
Dyfodol Darpariaeth Addysg Gynradd yn Ardal Aberdaugleddau
Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu fod Cyngor Sir Penfro, mewn cyfarfod ar 20
Gorffennaf 2017, wedi ystyried y cynnig canlynol:
1. Cau Ysgol Meithrin a Babanod Y Meads ac Ysgol Iau Aberdaugleddau ar 31
Awst 2018;
2. Sefydlu ysgol gymunedol 3-11 cyfrwng Saesneg newydd ar gyfer
Aberdaugleddau ar 1 Medi 2018 trwy defnyddio safleoedd yr ysgolion
presennol.
Penderfyniad y Cyngor oedd i gymeradwyo’r cynnig fel y’i cyhoeddwyd.
Cyn dod i benderfyniad, cymerodd y Cyngor Sir i ystyriaeth y sylwadau a
dderbyniwyd fel rhan o’r ymgynghoriad statudol, a ymatebion y cynigwyr wedi hynny.
Ymhellach, roedd y Cyngor yn fodlon y bydd y cynnig yn mynd i’r afael â’r materion
allweddol a nodwyd yn yr achos dros newid, h.y.:
 Gwella safonau;
 Creu ysgol gynradd gymunedol ddilyniannol 3-11 yn Aberdaugleddau. Mae
gan y Cyngor bolisi o greu ysgolion dilyniannol yn hytrach nag ysgolion
babanod ac ysgolion cynradd ar wahân;
 Darparu capasiti ychwanegol er mwyn cwrdd â’r galw cynyddol am leoedd yn
Aberdaugleddau.
Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad.
Bydd corff llywodraethol dros dro ar gyfer yr ysgol newydd yn cael ei benodi yn y man
er mwyn gwneud y trefniadau gweithredu priodol.
Yn ffyddlon

Kate Evan-Hughes
Cyfarwyddwr dros Blant ac Ysgolion
We welcome correspondence in Welsh and English, and will respond within a maximum of 15 working days. We
will respond in the language in which the correspondence is received (unless you ask us to do otherwise). / Rydym
yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn ymateb cyn pen 15 diwrnod gwaith fan bellaf.
Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r ohebiaeth a dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

For a copy in large print, easy-read, Braille, audio, or an alternative language, please contact
Pembrokeshire County Council on the number above. / Os am gopi mewn print mawr, fformat hawdd ei
ddarllen, Braille, sain neu mewn iaith arall, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar y rhif uchod.

