CYNGOR SIR PENFRO
CYLCHLYTHYR
YSGOL YR EGLWYS YNG NGHYMRU
PENRHYN DEWI
Tachwedd 2017
Croeso i gylchlythyr diweddaraf ysgol 3-16 Tyddewi.

ENW’R YSGOL
Yn dilyn trafodaeth rhwng y gweithgor Gwisg Ysgol, Enw a Logo ac adeg ymgynghoriad â
disgyblion, crëwyd rhestr fer o enwau. Yn dilyn awgrymiad gan y Corff Llywodraethol Dros
Dro, rydym yn falch o gyhoeddi bod Cabinet Cyngor Sir Penfro wedi cytuno enw swyddogol yr
ysgol 3-16 newydd ar 27 Tachwedd, sef:

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi
Adnabyddir yr ysgol dan yr enw Ysgol Penrhyn Dewi a defnyddir hwn ar logo a gwisg yr ysgol.

TREFNIADAU DERBYNIADAU
Cytunodd y Corff Llywodraethol Dros Dro Trefniadau Derbyniadau’r ysgol ar gyfer 2018/19 yn
dilyn adeg ymgynghoriad gyda Swyddogion y Cyngor Sir, Awdurdodau Lleol cyfagos ac
ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yn Sir Benfro. Y Corff Llywodraethol bydd yr Awdurdod
Derbyniadau gan ei bod yn ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir ac felly byddant yn gweinyddu eu
derbyniadau eu hun.
Gan sefydlir nifer o ysgolion uwchradd ar draws y sir ym mis Medi 2018, mae’r dyddiad cau ar
gyfer ceisiadau ar gyfer trosglwyddiadau uwchradd wedi estyn i Ddydd Gwener 5ed o Ionawr
2018.
Yn fuan, apwyntir y Corff Llywodraethol Dros Dro Pwyllgor Derbyniadau bydd yn goruchwylio
ceisiadau’r ysgol newydd. Ystyrir ceisiadau a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad cau yn hwyr ac efallai
caiff perwyl dros os caiff y disgybl lle yn yr ysgol. Hysbysir rhieni o ddosbarthiad y lleoedd ar 1af
o Fawrth 2018.
Dangosir Trefniadau Derbyniadau’r ysgol drosodd, ond gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth
ynghylch gweithdrefnau derbyn yn y llyfryn ‘Gwybodaeth i Rieni’ ar wefan Cyngor Sir Penfro
(https://www.sir-benfro.gov.uk/mynediad-i-ysgolion). Neu, os hoffech gysylltu â’r Tîm
Derbyniadau, ffoniwch 01437 764551 neu e-bostiwch admissions@pembrokeshire.gov.uk

1

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi

Trefniadau derbyn a meini prawf gordanysgrifio
Cyfrifoldeb y Corff Llywodraethol yw derbyn plant i’r ysgol, a dylid gwneud ceisiadau ar-lein trwy
ddefnyddio gwefan Cyngor Sir Penfro.
Y Nifer Derbyn ar gyfer yr ysgol yw 21 ar gyfer y Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6 a 60 ar gyfer
Blynyddoedd 7-11 a lle nad yw nifer y ceisiadau’n uwch na’r nifer hon, yna derbynnir pob ymgeisydd.
Pe bai mwy na’r nifer uchod o geisiadau’n cael eu derbyn ar gyfer grŵp blwyddyn unigol, bydd
disgyblion yn cael eu derbyn ar sail y meini prawf gordanysgrifio canlynol, wedi’u cymhwyso mewn
trefn blaenoriaeth:
1. Plant sy’n Derbyn Gofal.
2. Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol.
3. Plant sydd â chwiorydd a brodyr sydd eisoes yn yr ysgol ar yr adeg derbyn. (Yn cynnwys hanner
chwiorydd a brodyr, a phlant sy’n byw yn yr un cartref).
4. Plant o enwadau Cristnogol sy'n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol y mae eu rhieni yn dymuno
iddynt gael addysg ysgol eglwysig. (Gyda llythyr ategol gan eu hoffeiriad neu eu gweinidog).
5. Plant rhieni sy’n dymuno i’w plentyn gael addysg Ysgol yr Eglwys Anglicanaidd.
Lle mae’r flaenoriaeth yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, rhoddir blaenoriaeth o dan bob categori
gordanysgrifio i frodyr a chwiorydd genedigaeth luosog (h.y. gefeilliaid, tripledi ac ati). Os yw’r
plentyn olaf i’w dderbyn hyd at y Nifer Derbyn yn blentyn genedigaeth luosog, bydd yr ysgol yn
derbyn y brawd/chwaer arall neu’r brodyr/chwiorydd eraill hefyd.
Yn achos canlyniad cyfartal, cynigir lleoedd i ddisgyblion sy’n byw agosaf i’r ysgol, a fesurir yn ôl y
pellter cerdded byrraf o’r gât ysgol agosaf sydd ar gael i’r pwynt lle mae annedd preifat y disgybl yn
cyfarfod â’r briffordd.
Mae gan rieni y mae eu cais am le i’w plant yn aflwyddiannus yr hawl i apelio yn erbyn y
penderfyniad i beidio â’u derbyn. Dylai’r apêl hon fod yn ysgrifenedig a dylid ei hanfon at y Pennaeth.
Caiff yr apêl ei chlywed gan Banel Apêl annibynnol y bydd ei benderfyniad yn rhwymol ar bob parti.
Gweler yr adran o’r enw “Beth yw fy hawl i apelio”? yng nghyhoeddiad y Cyngor "Gwybodaeth i
Rieni" i gael mwy o wybodaeth.
Mae Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi yn gweithredu rhestr aros ar gyfer rhieni pan na
fydd yn gallu cynnig lle yn ystod y cylch derbyn arferol oherwydd gordanysgrifio. Mae’r telerau a
gymhwysir i restrau aros yr un fath â thelerau’r Cyngor Sir, fel y disgrifir yn yr adran o’r enw “Sut mae
llefydd ysgol yn cael eu dyrannu?” yn llyfryn y Cyngor Sir 'Gwybodaeth i Rieni'.
Bydd ceisiadau am lefydd a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau cyhoeddedig yn cael eu hystyried gan yr
ysgol ar ôl yr holl geisiadau hynny a dderbyniwyd mewn pryd. Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried ar
sail y meini prawf gordanysgrifio uchod, a chan ystyried nifer y disgyblion presennol/darpar
ddisgyblion. Mae'r hawl i apelio hefyd yn berthnasol i geisiadau hwyr.
Mewn perthynas â threfniadau derbyn yr ysgol yn arwain at ei sefydlu ac yn syth ar ôl hynny, mae'r
pwyntiau canlynol yn berthnasol:





Bydd yr holl ddisgyblion, ac eithrio Blwyddyn 6, sy’n mynychu Ysgol Bro Dewi ac Ysgol
Gymunedol Solfach yn trosglwyddo’n awtomatig i’r ysgol newydd, yn amodol ar ddewis y rhieni
Bydd angen i ddisgyblion presennol Blwyddyn 6 sy’n dymuno ymuno â’r ysgol newydd ym Medi
2018 gwblhau cais ar-lein (www.sir-benfro.gov.uk/ysgolion-a-dysgu). Mae hyn yn berthnasol i
ddisgyblion Ysgol Bro Dewi ac Ysgol Gymunedol Solfach ac unrhyw ysgol gynradd arall hyd yn
oed oes ydynt yn byw yn y dalgylch
Ar gyfer y blynyddoedd dilynol, byddai plentyn Blwyddyn 6 ar gofrestr yr ysgol newydd yn
symud yn awtomatig i Flwyddyn 7 ac ni fyddai angen gwneud cais. Fodd bynnag, os bydd
plentyn Blwyddyn 6 sy’n mynychu ysgol gynradd arall yn dymuno ymuno â’r ysgol newydd ar
gyfer y cyfnod uwchradd, yna byddai angen iddo/iddi wneud cais am le.
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YSGOL DEWI SANT - DATBLYGIAD Y GWAITH
ADEILADU
Hysbysodd y contractwyr yr Awdurdod Lleol bod y prosiect yn symud ymlaen yn dda. Mae’r
stribyn asbestos wedi ei gwblhau ac mae ystafelloedd dosbarth Bloc 4, a’r bloc gwyddoniaeth
wedi eu dymchwel. Caiff y deunyddiau eu hailgylchu mewn canolfan ailgylchu yn Sir Benfro a
fydd y slabyn llawr oedd yn bodoli yn cael ei gwasgu er mwyn ei ailddefnyddio fel craidd caled ar
gyfer yr estyniad newydd.
Ar hyn o bryd, ffurfir y sylfeini â sylfaen y gwaith blocio yn dechrau ar 28ain Tachwedd 2017.
Dechreuwyd y gwaith adnewyddu mewnol o ardaloedd y toiledau, y gegin a’r lle bwyta hefyd.

ARGRAFFIAD ARTIST O AILFODELU SAFLE DEWI SANT

YSGOL AR DRI SAFLE - SUT FYDD YN
GWEITHIO?
Bydd y tri safle yn rhan annatod o’r ysgol. Ar hyn y bryd, mae trafodaeth rhwng y Pennaeth
a’r Corff Llywodraethol Dros Dro ar sut fydd yr ysgol yn defnyddio’r safleoedd at eu defnydd.
Caiff y penderfyniad terfynol ar le bydd y grwpiau blwyddyn yn cael eu lleoli ei wneud gan y
Pennaeth a’r Corff Llywodraethol Dros Dro.
Caiff penderfyniad ar sut fydd y safle rhanedig yn rhedeg hefyd ei wneud gan y Pennaeth a’r
Corff Llywodraethol Dros Dro. Er bydd y disgyblion wedi eu rhannu rhwng safleoedd, bydd
hi’n bwysig i adeiladu un gymuned ysgol.
Yr ysgol newydd bydd cyflogwr y staff. Unwaith penderfynir trefniadaeth a strwythur staffio'r
ysgol, bydd ymgynghoriad â staff ac undebau ar sut fydd yn effeithio’r drefniadaeth. Efallai
bydd angen i staff deithio os gofynnir iddynt ddysgu grwpiau blwyddyn wahanol mewn
safleoedd gwahanol.
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CORFF LLYWODRAETHOL DROS DRO GRWPIAU GWEITHGOR
Crëwyd grwpiau gweithgor fel y ganlyn: Gwisg Ysgol, Enw a Logo, Defnydd yr Adeiladau a
Staffio a Chwricwlwm. Ar hyn o bryd, mae’r grwpiau mewn trafodaethau er mwyn gweithio tuag
at agoriad yr ysgol newydd ym mis Medi 2018 mewn cydweithrediad â’r Pennaeth, Arweinyddion
Uwch a Swyddogion yr Awdurdod Lleol.
Cytunodd y Corff Llywodraethol Dros Dro ar egwyddor cynllun y logo ysgol i’w rhoi ar y wisg
ysgol ac maent yn gweithio ar y cyd â Chynllunydd Graffeg yng Nghyngor Sir Penfro i greu’r
cynllun terfynol. Mae’r logo wedi cyfuno syniadau o ymatebion disgyblion a dderbyniwyd ar ôl
ymgynghoriad. Ar hyn o bryd, mae’r wisg ysgol mewn ymgynghoriad â rhieni’r tair ysgol cyn
penderfynir y Corff Llywodraethol Dros Dro yn derfynol. Mae’r Corff Llywodraethol Dros Dro yn
gobeithio hysbysu rhieni o’r wisg ysgol derfynol erbyn mis Ionawr 2018 er mwyn i rieni/
gwarcheidwaid cael amser digonol i brynu’r wisg ar gyfer agoriad yr ysgol newydd.
Mae’r ddau grŵp gweithgor, Defnydd yr Adeiladau a Staffio a Chwricwlwm, yn cydweithio er
mwyn trafod sut fydd y tri safle yn cael eu defnyddio a sut y darparant y strwythur staffio a’r
cwricwlwm yn yr ysgol newydd.

DIWEDDARIAD WRTH CADEIRYDD Y
LLYWODRAETHWYR
“Yn dilyn cwestiwn mewn cyfarfod Cyngor llawn ddiweddar ynglŷn â chynlluniau Ysgolion yr
21ain Ganrif i ariannu Ysgol Gymunedol Solfach, cafodd trafodaethau eu cynnal rhwng y Cyngor
Sir, yr Esgobaeth a chynrychiolwyr o’r Corff Llywodraethol Dros Dro er mwyn sicrhau bod yr
ariannu priodol ar gael ar gyfer unrhyw trwsiadau neu newidiadau yn y dyfodol. Wrth i
drafodaethau barhau ar osodiad y grwpiau blwyddyn, mae’r Corff Llywodraethol Dros Dro yn
hollol ymrwymedig i sicrhau bod safle Solfach yn rhan lwyr o’r campws tri safle newydd. Ar hyn o
bryd, nid oes unrhyw rwystrau i’r ymrwymiad hwn. Mae’r gwaith sy’n cael ei gynnal o fewn y Corff
Llywodraethol Dros Dro ar sail yr addysg, iechyd/lles gorau phosib ar gyfer yr holl ddisgyblion o
fewn ethos Cristnogol Ysgol Esgobaethol Wirfoddol a Gynorthwyir.
Parheir y Corff Llywodraethol Dros Dro i ymgynghori â disgyblion, rieni a staff ar gyfer amryw o
ardaloedd a ddisgrifiwyd yn gynharach yn y cylchlythyr. Edrychwn ymlaen at 1 Ionawr 2018 pan
fydd ein Pennaeth newydd, Mr David Haynes, wedi dechrau’n llawn yn ei gyflogaeth gyda’n
hysgol newydd.
Dosbarthwyd rhestr o’r Llywodraethwyr mewn cylchlythyr yn gynt a bydd y Llywodraethwyr i gyd
yn hapus i wrando ar unrhyw ymholiadau priodol wrth i ni symud ymlaen at Fedi 2018. Rwy’n
siŵr eich bod i gyd yn nabod Llywodraethwr!” (Cyng. David Halse, Cadeirydd y Llywodraethwyr)
Anfonwch unrhyw gwestiynau sy’n deillio o’r cylchlythyr yma at:
Huw Jones

huw.jones@pembrokeshire.gov.uk
NEU
Dean Philpin
PhilpinD@hwbmail.net
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