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Ad-drefnu darpariaeth Addysg Gynradd Dalgylch Bangor

1.
1.1.

Y PENDERFYNIAD A GEISIR
Cadarnhau’n derfynol y cyfraniad gan y Cyngor tuag at y pecyn ariannu llawn o £12.7
miliwn ar gyfer ad-drefnu darpariaeth Addysg Gynradd Dalgylch Bangor .

2.
2.1.

Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD
Er mwyn sicrhau fod prosiect ad-drefnu darpariaeth addysg ym Mangor yn cael ei
wireddu, yn sgil sefyllfa arbennig Ysgol y Faenol ble mai’r Corff Llywodraethol yw’r
cynigydd.

3.

CYFLWYNIAD AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

3.1

Cyflwyniad

3.1.1 Sefydlwyd Panel Adolygu Dalgylch (PAD) Bangor yn ystod Mehefin 2017. Yn ystod y
cyfarfodydd ystyriwyd sawl opsiwn ar gyfer y weledigaeth ar gyfer addysg ym Mangor. Yn
dilyn ystyriaeth lawn o’r opsiynau posibl, yr opsiwn ffafredig y cytunwyd arno yw:
“Ymestyn y Faenol i gynyddu’r capasiti o 186 i 315. Ysgol newydd i’r Garnedd gan
gynyddu’r capasiti o 210 i 420. Cau Ysgol Coed Mawr a Glanadda. Adeilad newydd ar gyfer
Ein Harglwyddes. Cynyddu capasiti Glancegin i dderbyn plant cyfnod sylfaen ychwanegol.
Gwelliannau i rannau adeilad Ysgol Hirael. Ystyriaeth i’r ddarpariaeth Uwchradd gan
gynnwys cyflwr yr adeiladau presennol.”
3.1.2 Cyflwynwyd yr uchod i Gabinet ar 13 Mawrth 2018 er mwyn ceisio cael penderfyniad i
ymgynghori ar ran o’r Model uchod, sef:
“Ymestyn y Faenol i gynyddu’r capasiti o 186 i 315. Ysgol newydd i’r Garnedd gan
gynyddu’r capasiti o 210 i 420.”
a phenderfynwyd cychwyn y broses statudol yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth
Ysgolion 2013, ac adrodd ar y canlyniadau i’r Cabinet.
3.1.3 Gan fod Ysgol y Faenol yn Ysgol Wirfoddol dan Reolaeth (CWR) yr Eglwys yng Nghymru,
mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn nodi mai’r Corff Llywodraethol sydd â’r hawl i wneud
penderfyniad ar gynyddu capasiti’r Ysgol gyda’r Awdurdod Lleol yn medru hwyluso’r

broses. O’r herwydd, Corff Llywodraethol y Faenol, ac nid y Cabinet, oedd y cynigydd yn
yr achos hwn.
3.1.4 Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar 18 Medi 2018 am gyfnod o 6 wythnos.
Ymateb Cyngor Gwynedd drwy’r Aelod Cabinet Addysg i’r ymgynghoriad oedd:
“Ar ran Cyngor Gwynedd, hoffwn nodi’r sylwadau isod fel ymateb i gynnig statudol Corff
Llywodraethol Ysgol y Faenol i gynyddu capasiti’r ysgol bresennol i 315 o ddysgwyr, trwy
addasu’r adeilad presennol.
Fel rhan o’r gwaith ymgysylltu ar gyfer ystyried dyfodol addysg gynradd ym Mangor,
cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd o'r Panel Adolygu Dalgylch (PAD) rhwng mis Mehefin a
mis Tachwedd, gyda'r olaf ar 29 Tachwedd 2017. Yn ystod y cyfarfodydd, ystyriwyd sawl
opsiwn ar gyfer addysg gynradd ym Mangor er mwyn sicrhau darpariaeth gynaliadwy i’r
dyfodol gan ymateb yn benodol i’r angen am gynnydd yn y galw am lefydd yn ardal
Penrhosgarnedd a gwella’r ddarpariaeth i ddysgwyr y ddinas. Fel canlyniad i’r
trafodaethau yma, adnabuwyd yr angen i gynyddu capasiti’r Faenol fel un o’r prif
ystyriaethau ar gyfer weledigaeth y Cyngor. Bydd y buddsoddiad sylweddol arfaethedig
sydd ynghlwm a’r cynnig yn golygu fod y disgyblion yn cael eu haddysgu mewn adnodd
modern sy’n cyd-fynd gyda’r cwricwlwm cyfoes ac yn gyfle cyffrous i ni ddatblygu adnodd
o’r radd flaenaf ar gyfer yr ardal yma o Fangor.
Rydym yn argyhoeddedig felly bod yr opsiwn i gynyddu capasiti y Faenol i 315 gan Gorff
Llywodraethol yn cyd-fynd a gweledigaeth gyffredinol Cyngor Gwynedd i gryfhau’r
ddarpariaeth gynradd yn yr ardal ac yn gefnogol iawn i’r cynnig penodol hwn.”
3.1.5 Mewn cyfarfod ar 24 Ionawr 2019, penderfynodd Corff Llywodraethol Ysgol y Faenol i
gynyddu capasiti’r ysgol i 315.
3.2

Ymrwymiad Ariannol Cyngor Gwynedd i Ysgol y Garnedd

3.2.1 Yng nghyfarfod Cabinet 6 Tachwedd 2018, penderfynwyd y canlynol:
“Gweithredu ar y cynnig a gyhoeddwyd 4 Medi 2018 i gau Ysgolion Glanadda a Babanod
Coedmawr ar 31 Awst 2020, a chynnig lle i’r disgyblion yn Ysgol y Garnedd (yn
ddarostyngedig i ddewis rhieni); a chynyddu capasiti Ysgol y Garnedd i 420 yn weithredol
1 Medi 2020.”
Fel rhan o’r penderfyniad hwnnw roedd ymrwymiad gan y Cyngor i ariannu cyfran o’r gost
o adeiladu’r ysgol newydd fel arian cyfatebol tuag at 50% o arian grant oedd eisoes wedi
ei gadarnhau gan Lywodraeth Cymru.
3.2.2 Gwnaed y penderfyniad i ymestyn Ysgol y Faenol gan y Corff Llywodraethol ar 24 Ionawr
2019, ond mae angen sicrhad o ymrwymiad y Cabinet i ryddhau’r arian cyfatebol yn yr un
modd ag a gafwyd ar gyfer adeiladu Y Garnedd newydd.

3.3

Y gyllideb sydd ei hangen

3.3.1 Mae cyfanswm o £12.7 miliwn wedi ei adnabod fel y gost ar gyfer cyflawni elfennau y
Faenol a’r Garnedd o’r cynllun ar gyfer y gwaith o ad-drefnu darpariaeth Addysg Gynradd
Dalgylch Bangor. Ariennir y pecyn cyflawn fel a ganlyn:



4.

Grant Llywodraeth Cymru £6.35 miliwn
Cyfraniad Cyngor Gwynedd o £6.35 miliwn, sydd yn cael ei gwrdd trwy gyfraniad
£1,115,387 gan gwmni datblygu tai (datblygiad Goetre Uchaf), £4,500,000 o arian cyfalaf
Cyngor Gwynedd, ac unrhyw dderbyniadau o werthu safleoedd hyd at £749,613.
CAMAU NESAF AC AMSERLEN

4.1.1 O gael cadarnhad o’r arian cyfatebol y bwriad yw gosod cytundeb adeiladu Ysgol y Faenol
yng Ngorffennaf eleni.
4.1.2 Bydd gwaith yn dechrau ar safle’r Faenol yn fuan wedi gosod y gytundeb.
5.1

Barn y Swyddogion Statudol:
i. Y Swyddog Monitro:
Mae cadarnhau cynnig statudol ynglŷn â threfniadaeth ysgolion dan ddarpariaethau
Rhan 3 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion ( Cymru) 2013 yn cynhyrchu
dyletswydd statudol ar y cynigydd i’w gweithredu . Mae’r argymhelliad i gadarnhau'r
arian cyfatebol yn gydnaws a’r penderfyniadau sydd wedi eu cymryd gan y Cyngor a
Chorff Llywodraethol Ysgol y Faenol.
ii. Y Pennaeth Cyllid:
Cadarnhaf fod y ffigyrau ariannol sy’n ymddangos yn rhan 3.3 o’r adroddiad uchod, gan
gynnwys dull ariannu cyfraniad Cyngor Gwynedd o £6.35m, yn amcangyfrifon teg o’r
cynllun ad-drefnu darpariaeth Addysg Gynradd Dalgylch Bangor. Hefyd, nodaf fod
adnoddau priodol eisoes wedi’u blaenoriaethu yn y Cynllun Asedau ar gyfer hyn.

5.2

Barn yr aelod lleol
Ddim yn fater lleol.

