
      
 
Teitl:    Pennaeth 
 
Lleoliad:   Ysgol Gynradd Blaen-y-Cwm 
 
Cyfarwyddiaeth:  Addysg 
 
Cyfeirnod/Swydd Rhif: BG 05499 
 
Cyflog:   L15 – L21* (£59,581 - £68,347 y flwyddyn) 
 
Oriau:    Llawn-amser, parhaol 
 
Dyddiad Cychwyn:  1 Ionawr 2023 (neu cyn gynted ag sydd modd) 
 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Mae’r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Pennaeth profiadol a deinamig gyda gweledigaeth 
glir ar gyfer datblygu ymhellach y safonau uchel o gyflawniad yn yr ysgol. Dywed Arolwg Estyn fod 
yr ysgol yn cynnig amgylchedd ofalgar a chefnogol i’w holl ddisgyblion a fod gan Arweinwyr a 
Rheolwyr ddisgwyliadau uchel ac yn gosod targedau heriol a gyfer yr ysgol gyfan. 
 
Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli rhagorol 
gyda lefel uchel o sgiliau rhyng-bersonol. 
 
Gwahoddir ceisiadau gan Benaethiaid a Dirprwy Benaethiaid profiadol sydd â: 
 

• Sgiliau rheoli ardderchog gan gadw arddull agos atoch ac agored o arweinyddiaeth. 
 

• Ymrwymiad cryf ac amlwg i wella ysgol a phenderfyniad clir i sicrhau rhagoriaeth 
addysgol a hyrwyddo cynhwysiant ac amrywiaeth. 
 

• Y gallu i gynhyrchu a chynnal ethos ysgogol, cyfeillgar a gofalgar. 
 

• Y gallu i gymell staff a disgyblion fel ei gilydd i gyflawni eu potensial llawn. 
 

• Yr ymrwymiad i ddatblygu cysylltiadau cadarnhaol ymhellach gyda rhieni a’r gymuned 
gyfan. 
 

• Ymrwymiad i hyrwyddo datblygiad parhaus ar sgiliau llythrennedd a rhifedd ar draws y 
cwricwlwm. 
 

Mae Ysgol Gynradd Blaen-y-Cwm yn ymroddedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac 
mae’n disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr i rannu’r ymrwymiad hwn. 
 



Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen i ddeiliad y 
swydd gwblhau cais am Ddatgeliad Estynedig o Gofnodion Troseddol yn cynnwys y 
rhestr Gwahardd rhag Gweithio gyda Phlant. 
 
Mae angen cofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg ar gyfer y swydd dan gategori 
Athro/Athrawes Ysgol a bydd angen cofrestru cyn dechrau yn y swydd. Mae gwybodaeth ar sut i 
gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg ar y wefan ddilynol http://www.ewc.wales/ neu drwy 
ffonio 02920 460099. 
 
Dyddiad Cau:  Canol nos, dydd Sul 4 Medi 2022   
 
Llunio Rhestr Fer:     8 Medi 2022 
 
Ymweliad Ysgol ar 
gyfer Ymgeiswyr  
ar y Rhestr Fer:  Wythnos yn cychwyn 26 Medi 2022 
  
Cyfweliadau:            12 a 13 Hydref 2022  
 
 
 
 

   GWNEWCH GAIS YN DDEFNYDDIO’R DDOLEN ISLAW OS 

GWELWCH YN DDA:- 
 

http://blaenau-gwent.3dmarcomms.com/ 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ewc.wales%2F&data=04%7C01%7CKaren.Smith%40blaenau-gwent.gov.uk%7C8efec97d393c496bf42608d997a1ca79%7C2c4d0079c52c4bb3b3cad8eaf1b6b7d5%7C0%7C0%7C637707543402298698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=b4u1CucfrqO64Z67WLumo%2BLBRb2RYoOtez17VZvUw8c%3D&reserved=0

