4 Mawrth 2019
KEH/HJ
01437 775861
Kate.evanhughes@pembrokeshire.gov.uk

Huw Jones Est 5502
I bob ymgynghorai statudol

Annwyl Syr/Madam
Cynnig i ddod a ben Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Doc Penfro
Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu fod Cyngor Sir Penfro, mewn cyfarfod ar 21ain
Chwefror 2019, wedi ystyried cynnig corff llywodraethol yr ysgol uchod i ddod a’r
ysgol i ben o’r 26ain Ebrill 2019. Penderfyniad y Cyngor oedd i cymeradwyo’r cynnig
fel y’i cyhoeddwyd.
Cafwyd y rhesymau am y penderfyniad eu gosod allan yn y Ddogfen Ymgynghori ac
maent fel a ganlyn:
 Gostyngiad yn y niferoedd ar y gofrestr a nifer y disgyblion.
 Diwylliant sefydliadol gwael, yn enwedig o ran Catholigrwydd ac ethos yr ysgol.
 Diffyg arweinyddiaeth sefydlog a chyson er mis Medi 2016.
 Penderfyniad gan y pennaeth gweithredol dros dro a’r dirprwy bennaeth nad
ydynt yn dymuno ymgymryd â rôl y pennaeth o fis Medi 2018.
 Nid yw’r awdurdod lleol a’r esgobaeth wedi gallu dod o hyd i arweinydd yn ei lle.
 Pryderon sylweddol ynglŷn â’r gyllideb, er bod yr awdurdod lleol wedi rhoi
£75,000 yn ychwanegol dros y flwyddyn ddiwethaf.
 Anallu i ariannu neu recriwtio pennaeth llawn amser.
 Pryderon archwilio sylweddol am reolaeth ariannol a gweinyddu cyllid yn yr
ysgol.
 Diffyg gwelliant parhaus dros gyfnod.
 Pryder y byddai’r ysgol yn cael ei rhoi mewn categori swyddogol pe bai’n cael ei
harolygu heb unrhyw obaith i ddod allan o’r categori hwnnw o ganlyniad i
ansefydlogrwydd mewn arweinyddiaeth.
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.

Cyn gwneud ei benderfyniad, cymerodd y Cyngor Sir i ystyriaeth y pwyntiau uchod
a’r:
 ffactorau i’w ystyried wrth baratoi, cyhoeddi a chymeradwyo cynigion
trefniadaeth ysgolion;
 sylwadau a dderbyniwyd fel rhan o’r ymgynghoriad statudol;
 gwrthwynebiadau â dderbyniwyd i’r cynnig ac ymatebion y cynigwyr iddynt (yr
Adroddiad Gwrthwynebiadau).
Yn ffyddlon

Kate Evan-Hughes
Cyfarwyddwr dros Blant ac Ysgolion

