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Annwyl Ymgeisydd, 

Ar ran Corff Llywodraethu Ysgol Pen-y-Cwm, croesawaf eich diddordeb yn swydd Pennaeth yr ysgol. 

Dymunwn benodi arweinydd deinamig, medrus a phrofiadol fydd yn parhau i arwain y tîm staff gwych ym 

Mhen-y-Cwm mewn modd rhagorol, gan adeiladu ar yr ymarfer ardderchog a’r egwyddorion a sefydlwyd 

gan y pennaeth presennol. Mae ein harwyddair ym Mhen-y-cwm – ‘Gwnawn ein gorau’ mor bwysig i ni, 

ac ar bob amser, ceisiwn sicrhau’r pecyn gorau o addysg a gofal ar gyfer pob dysgwr fel yr amlinellir ym 

Mhedwar Diben y Cwricwlwm i Gymru. 

Mae Ysgol Arbennig Pen-y-Cwm ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac mae’n adeilad 21ain Ganrif gyda 

chyfleusterau rhagorol, yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau arbenigol i ddiwallu anghenion dysgwyr 

gydag ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r ysgol yn tyfu’n gyflym a gyda chapasiti wedi 

cynyddu’n ddiweddar i 175 o ddysgwyr, mae 157 o ddysgwyr ar y gofrestr. Mae’r Corff Llywodraethu yn 

gweithio’n agos gyda thîm arweinyddiaeth yr ysgol ac yn ymroddedig i ddatblygu cymuned ddysgu 

gynhwysol sy’n cefnogi, ysbrydoli ac yn herio dysgwyr i wneud eu gorau, i ddatblygu hyder ac i wneud 

dewisiadau cadarnhaol mewn byd sy’n newid yn gyflym. 

Mae gan yr ysgol gysylltiadau cadarnhaol tu hwnt gydag ystod eang o weithwyr proffesiynol allanol; mae 

gweithio aml-asiantaeth yn allweddol i’n llwyddiant. Mae ‘rhieni fel partneriaid’ yn norm sydd wedi 

sefydlu’n dda, a chafodd yr ysgol ei dathlu’n eang am ei llwyddiant yn gweithio gyda theuluoedd, rhieni a 

gofalwyr i sicrhau llesiant a safon uchel o ddarpariaeth i’w holl ddysgwyr. Mae staff yn broffesiynol, 

ymroddedig ac yn ddygn ac yn anelu cynnal safonau uchel ym mhob lefel o ddarpariaeth, gan greu 

amgylchedd dysgu egnïol a chyffrous lle mae’r holl ddysgwyr yn trochi mewn cwricwlwm creadigol a 

blaengar sy’n diwallu anghenion unigol. 

Yn Ysgol Pen-y-cwm credwn fod pawb yn gyfartal ac anelwn ddarparu llwyfan lle gall pob dysgwr gael 

mynediad i gwricwlwm sy’n rhoi’r cyfleoedd bywyd gorau oll iddynt ac yn eu galluogi i gyflawni eu ròl fel 

dinasyddion cyffrous nawr ac yn y dyfodol. Anelwn greu amgylchedd cynhwysol o fewn a thu hwnt yr 

ysgol a datblygu gallu pob dysgwr i wneud dewisiadau gwybodus, gan gydnabod bod eu gweithredoedd 

yn cyfrannu at sicrhau y caiff hawliau pawb eu parchu. Mae llesiant yn ganolog i bopeth a wnawn ac mae 

arweinyddiaeth ysgol Pen-y-cwm wedi ei seilio ar ofalu digon am ddysgwyr a staff i wneud gwahaniaeth 

gwybodus a chadarnhaol : ‘dangos i mi, nid dweud wrthyf’. 

Os ydych yn arweinydd angerddol a llwyddiannus gyda phrofiad amlwg, yn gynnes a chroesawgar, yn 

credu fod gennych y profiad a sgiliau angenrheidiol ar gyfer addysgu a hefyd arwain mewn ysgol arbennig 

ac yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth gyda phob rhan-ddeiliad, yna edrychaf ymlaen at dderbyn 

eich cais. 

Gyda’r dymuniadau gorau 

 

Jennifer Morgan YH, Cadeirydd Llywodraethwyr 


