Ysgol WR Eglwys yng Nghymru Penrhyn
Adeilad newydd gwerth £3.9 miliwn 3-11 ysgol gynradd cyfrwng Saesneg
wedi'i hadeiladu ar safle newydd yn Hundleton i gymryd lle Ysgol WR Eglwys
yng Nghymru Ystagbwll, Ysgol WR Angle ac Ysgol Gynradd Gymunedol
Orielton. Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys 120 o ddysgwyr ynghyd ag
uned blynyddoedd cynnar ar gyfer 17 o leoedd a darpariaeth ar gyfer cylch
chwarae preifat a adleoliwyd o Ystagbwll.
Y prif resymau a manteision y cynllun oedd:
 datblygu campws dysgu newydd sy'n bodloni gofynion Ysgol yr 21ain
Ganrif gyda hyblygrwydd ar gyfer anghenion presennol ac yn y dyfodol;
 darparu campws mwy sydd mewn sefyllfa well ar gyfer darparu
cwricwlwm ehangach a gweithgareddau allgyrsiol, mae gan y safle hefyd
ddarpariaeth ar gyfer parcio ceir a chaeau glaswellt a MUGA newydd;
 darparu cyfleusterau pwrpasol i ddisgyblion a staff a fydd yn helpu i
wella safonau;

 darparu uned blynyddoedd cynnar i'r gymuned ar gyfer hyd at 17 o blant
cyn iddynt fynd i mewn i'r ysgol gynradd;
 darparu model cyflenwi cost-effeithiol ac effeithlon, gan osgoi dyblygu a
sicrhau bod y cyflenwad yn cyd-fynd a'r galw (yn wyneb newid
demograffig), gan greu arbedion maint ac ehangu arbedion rhychwant;

 gwella ansawdd cyfleusterau ysgolion cynradd yn yr ardal a darparu
model cynaliadwy o ddarpariaeth addysg gynradd ar Benrhyn Angle;

 darparu addysg mewn adeilad sy'n addas i'r diben;

 mae'r adeilad yn darparu ar gyfer cylch chwarae preifat a adleoliwyd o
Ystagbwll.
GWYBODAETH ALLWEDDOL
LLEOLIAD
Hundleton, Sir Benfro, SA71 5RD
CATEGORI
Gwirfoddol a Reolir (Eglwys yng
Nghymru)
TREFNIADAU DERBYN
Bydd Cyngor Sir Penfro yn parhau i
fod yn Awdurdod Derbyn i'r ysgol
newydd. Bydd polisi derbyn y Cyngor
a meini prawf gordanysgrifio yn
berthnasol. Bydd yr ysgol newydd yn
derbyn disgyblion o'r ddau ryw ac ni
fydd unrhyw ddarpariaeth ar gyfer
dethol naill ai o ran dawn neu allu.
CAPASITI
120 o ddysgwyr
Uned blynyddoedd cynnar - 17 lle
YSTOD OEDRAN
CATEGORI IAITH
CLUDIANT YSGOL

PENSAER
CONTRACTWR
COST CYFALAF
MANYLION ADEILADU

3-11
Cyfrwng Saesneg
Mae trefniadau cludiant yn unol â
pholisi'r gyfraith a Chyngor Sir.

GWYBODAETH ADEILADU
Lawray Architects
WRW Construction Ltd
£3.9 miliwn
Ysgol gynradd newydd ar safle
newydd i ddarparu darpariaeth
gynradd 3 - 11 ar gyfer 120 o
ddisgyblion ac uned blynyddoedd
cynnar gyda 17 o leoedd. Ynghyd â
darpariaeth parcio newydd, a
darparu caeau glaswellt a MUGA.

