YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL
JOHNSTON
Adeilad ysgol gynradd 3-11 oed newydd gwerth £6.4 miliwn yn lle’r ysgol
gynradd bresennol ac ymestyn darpariaeth yr ysgol i gynnwys Canolfan
Adnoddau Dysgu i ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Prif resymau’r cynllun a’i fanteision, oedd:
 darparu addysg mewn adeilad sy’n ddiogel, yn gadarn ei strwythur ac yn
addas at bwrpas;
 darparu ystafelloedd dosbarth sy’n cydymffurfio ag argymhellion
arwynebeddau a nodi yn y Bwletin Adeiladau ac sy’n caniatáu hyblygrwydd
wrth i’r angen ymestyn;
 darparu amgylchedd dysgu yr 21ain Ganrif sy’n darparu safon addysg a
chyfleusterau llyfrgell/TG/Chwaraeon gwell;
 darparu addysg mewn adeilad sy’n galluogi staff i gyflwyno’r cwricwlwm
mewn amgylchedd symbylol a diogel sy’n darparu adnoddau addas;
 rhoi lle i bob disgybl oedran cynradd sy’n byw yn y dalgylch a darparu ar
gyfer demograffeg gynyddol;
 darparu canolfan adnoddau i gefnogi disgyblion ag anghenion dysgu
cymhleth ar draws Cyfnodau Allweddol 1 a 2;
 darparu cyfleusterau cyfoes at ddefnydd y gymuned a darpariaeth gofal
cofleidiol;
 darparu’r un safon o addysg ag sydd ar gael mewn ysgolion cyfagos.

GWYBODAETH ALLWEDDOL
LLEOLIAD
Heol Langford, Johnston, Hwlffordd, Sir
Benfro, SA62 3PU
CATEGORI
Cymunedol
TREFNIADAU DERBYN
Cyngor Sir Penfro yw’r Awdurdod
Derbyn. Mae polisi derbyn y Cyngor a’r
meini prawf ar gyfer sefyllfaoedd pan
fydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y
lleoedd sydd ar gael yn berthnasol.
Derbynnir yr ysgol newydd bechgyn a
marched ac ni fydd darpariaeth ar gyfer
dewis ar sail doniau na gallu.
Trosglwyddodd y disgyblion oedd yn

RHIF DERBYN
YSTOD OEDRAN
CAPASITI – LLAWN AMSER
NIFER Y LLEOEDD MEITHRIN
CATEGORI IAITH
TRAFNIDIAETH YSGOL

mynychu Ysgol Gynradd Johnston cyn y
gweithrediad yn awtomatig i’r ysgol
newydd.
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Cyfrwng Saesneg (CS)
Mae’r trefniadau cludiant yn
cydymffurfio â’r gyfraith a pholisi’r
Cyngor Sir.

GWYBODAETH ADEILADU
PENSAER: Cyngor Sir Penfro - mewnol
CONTRACTWR: WB Griffiths
COST CYFALAF: £6,413,633
MANYLEBAU’R ADEILAD: Mae’r safle yn gwbl hygyrch drwyddi draw ac yn
cydymffurfio â gofynion yr Adran Addysg a Sgiliau. Roedd y dyluniad wedi’i seilio
ar yr arwynebeddau a argymhellir yn y ddogfen Bwletin Adeiladau 99 (2il Rhifyn):
Fframwaith Briffio ar gyfer Prosiectau Ysgol Gynradd gan yr Adran Addysg a
Sgiliau.
Mae’r ysgol newydd yn cynnwys un ystafell ddosbarth blynyddoedd cynnar rhan
amser, tair ystafell ddosbarth Cyfnod Sylfaen, pedair ystafell ddosbarth Cyfnod
Allweddol 2, dwy uned anghenion arbennig – un ar gyfer pob cyfnod allweddol,
gydag ystafell gynhadledd/aml asiantaeth/ymarfer corff cyfagos ac ystafell
synhwyraidd. Mae hefyd yn cynnwys ystafell fwyd/gwyddoniaeth/technoleg/celf,
llyfrgell/ystafell adnoddau disgyblion, prif neuadd fawr, ystafell dysgu gymunedol
oedolion/gweithgareddau ar ôl ysgol ac ystafell archwilio feddygol/therapi AAA.
Mae’r Canolfan Adnoddau AAA yn darparu cwricwlwm eang, cytbwys a
pherthnasol i ddisgyblion â anghenion addysgol arbennig, tra hefyd yn diwallu’n
hanghenion eithriadol mewn ffordd mor gynhwysol â phosib.

