
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Teitl:    Pennaeth  
 

Lleoliad:   Ysgol Arbennig Pen-y-Cwm 
 

Cyfarwyddiaeth:  Addysg 
 

Cyfeirnod/Swydd Rhif: BG06313 
 
Cyflog:   Ystod Tâl Arweinyddiaeth, L30 (£87,568) – L36 (£101,426) 

 

Oriau:    Llawn-amser, Parhaol 
 
Nifer ar y Gofrestr:   155 
 

Ail-hysbysebu, 1af o Ionawr 2023 neu yng nghynt os ar gael 
 

Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth eithriadol a fydd yn arweinydd 

cymhelliant uchel, blaengar ac ysbrydoledig gydag egni i barhau taith wella ein hysgol. 

Mae arwyddair yr ysgol “Gwnawn ein gorau” yn sylfaen i weledigaeth yr ysgol i fod yn 

rhagorol ym mhopeth a wnawn yn ogystal â grymuso a chefnogi unigolion i fod yn 

gydnerth ac annibynnol ac i ddatblygu sgiliau i gyrraedd eu potensial. 

 

Mae’r Llywodraethwyr yn ymroddedig i benodi Pennaeth sydd yn: 

 

• Arweinydd gyda gweledigaeth ac angerdd ar gyfer sicrhau rhagoriaeth yn y Cwricwlwm 
ar gyfer Cymru newydd; 
 

• Meddu ar ddealltwriaeth ragorol o’r sector Anghenon Dysgu Ychwanegol; 
 

• Meddu ar y gallu i ddatblygu perthynas gref gyda staff, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, 
partneriaid aml-asiantaeth, disgyblion, rhieni a’r Awdurdod Lleol; 
 

• Meddu ar ddealltwriaeth ragorol o drefniadaeth a chynllunio ysol. 
 

 
 



Yn ôl am hyn bydd ein hysgol yn cynnig: 
 

• Cynnig dysgu proffesiynol rhagorol; 
 

• Cyfle i weithio gyda gweithwyr proffesiynol ar draws Iechyd, Addysg a Gwasanaethau 
Cymdeithasol; 
 

• Corff Llywodraethu cefnogi a phrofiadol; 
 

• Sefydliad sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac a gaiff ei arwain gan ein gwerthoedd a 
egwyddorion creiddiol, sydd wrth golegn popeth a wnawn. 
 

• Cyfle i fod yn rhan o leoliad gwirioneddol unigryw wrth i ni barhau ein taith i ddarparu 
addysgu a dysgu rhagorol i’n disgyblion. 
 

 

I ganfod mwy amdanom, ewch i’n gwefan yn: https://penycwm.com 
 

Mae Ysgol Arbennig Pen-y-Cwm yn ymroddedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl 
ifanc ac mae’n disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr 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 ac Oedolion. 
 
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 Gwener 2 Medi 2022 

 

Llunio Rhestr Fer: Dydd Iau 15 Medi 2022 

 

Ymweliad Ysgol ar 

gyfer Ymgeiswyr  

ar y Rhestr Fer: Wythnos yn cychwyn 19 Medi 2022 

 

Dyddiad Cyfweliadau: Dydd Llun 26 a dydd Mawrth 27 Medi 2022 

 
 

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
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

