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29 Mawrth 2022
Annwyl Randdeiliad
Addasu dyddiadau gweithredu’r cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg ac adleoli Ysgol
Gynradd Pillgwenlli.
Mae Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau Cyngor Dinas Casnewydd wedi penderfynu addasu camau
2 a 3 cynnig ad-drefnu ysgolion a gymeradwywyd yn flaenorol mewn perthynas â sefydlu ysgol gynradd
cyfrwng Cymraeg newydd ac adleoli Ysgol Gynradd Pillgwenlli fel bod eu gweithrediad yn cael ei ohirio
gan un flwyddyn galendr.
Er i'r ysgol newydd – Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli – agor yn ôl y bwriad ar safle dros dro yng
Nghaerllion ym mis Medi 2021, mae oedi wrth drosglwyddo'r tir yn Whiteheads o Lywodraeth Cymru i'r
datblygwr enwebedig ac yna i'r Cyngor yn golygu nad yw gwaith adeiladu mewn perthynas â'r ysgol
newydd wedi dechrau eto. Mae amserlen waith ddiwygiedig yn awgrymu oedi gan un flwyddyn galendr
mewn perthynas â'r prosiect adeiladu ysgol. O ganlyniad, ni fydd yr ysgol newydd yn barod i'w
meddiannu tan fis Ionawr 2024.
Felly, mae'r cynnig wedi'i addasu fel bod:
•

•

Ysgol Gynradd Pillgwenlli’n symud o’r safle presennol i adeilad wedi ei adeiladu o’r newydd ar
ddatblygiad Whiteheads, gan gynyddu lleoedd disgyblion prif ffrwd o 546 i 630 a lleoedd ei
Chanolfan Adnoddau Dysgu (CAD) o 10 i 20 o Ionawr 2024 yn hytrach nag Ionawr 2023 fel y
penderfynwyd yn wreiddiol, ac;
Wedi hynny, bydd Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli yn trosglwyddo o'i safle dros dro yng Nghaerllion
i leoliad parhaol ar safle ysgol bresennol Ysgol Gynradd Pillgwenlli o fis Medi 2024 yn hytrach na
mis Medi 2023 fel y penderfynwyd yn wreiddiol.
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