
 

 
 
Teitl:    Pennaeth 
 
Lleoliad:   Ysgol Gynradd Cwm 
 
Cyfarwyddiaeth:  Addysg 
 
Cyfeirnod/Rhif Swydd: BG05865  
 
Cyflog:   Ystod Tâl Arweinyddiaeth L13– L19 
 
Oriau:    Llawn-amser 
 
 
Nifer ar y Gofrestr: 196 
 
Apwyntiad ar gyfer mis Medi 2022, neu mor fuan wedyn ag sy’n bosibl 
 
Mae Llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth eithriadol a fydd yn arweinydd blaengar ac 
ysbrydoledig gyda chymhelliant uchel, gydag egni i barhau taith gwella ein ysgol. Ein gweledigaeth 
yw i’n hysgol fod yn amgylchedd hapus, iach a gofalgar lle caiff yr holl blant eu hannog i ‘ymestyn 
am y sêr’. 
 
Mae’r Llywodraethwyr yn ymroddedig i benodi Pennaeth: 

 Fydd yn darparu syniadau clir ac ysbrydoliaeth ar gyfer codi safonau addysgol 
 Sy’n meddu ar sgiliau arwain, rheoli, cyfathrebu a phersonol gwych 
 Sydd â’r gallu i hyrwyddo gwaith tîm effeithlon 
 Fydd yn parhau i hyrwyddo gwerthoedd sy’n datblygu llesiant ein dysgwyr a’u cariad at 

ddysgu 
 Sydd â’r gallu i adeiladu ar y cysylltiadau rhagorol a sefydlwyd o fewn y clwstwr, gyda 

theuluoedd a gyda’r gymuned yn ehangach 
 Fydd yn coleddu gwerthoedd ein hysgol o garedigrwydd, hapusrwydd a gwaith caled 
 Fydd yn adeiladu ar y sylfeini cryf sy’n bodoli o fewn tîm yr ysgol 
 Fydd yn parhau i ymwreiddio ein gwaith blaengar wrth ddatblygu’r cwricwlwm newydd 

Gallwn gynnig i chi: 

 Ysgol gymunedol gyfeillgar a chroesawgar 

 Disgyblion brwdfrydig, sy’n ymddwyn yn dda ac sy’n awyddus i ddysgu 

 Amgylchedd gefnogol lwyddiannus 

 Corff llywodraethu ymroddedig a phrofiadol 



 Tîm cryf o staff addysgu a chymorth sy’n ymroddedig i sicrhau’r gorau i bob disgybl 

 Datblygiad proffesiynol parhaus 

Mae mwy o wybodaeth amdanom ar ein gwefan yn https://cwm-primary-school.j2webby.com 

Gellir trefnu ymweliadau i’r ysgol drwy gysylltu â Chlerc yr Ysgol Rhiannon.Roche@blaenau-
gwent.gov.uk neu drwy ffonio: 01495 370437. 

Mae Ysgol Gynradd Cwm yn ymroddedig i ddiogelu a hyrwyddo llesiant plant a phobl ifanc a 
disgyblion ac mae’n disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr rannu’r ymroddiad hwn. 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen i ddeiliad 
y swydd lenwi cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 
Mae angen cofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg dan gategori Athro/Athrawes Ysgol ar gyfer 
y swydd hon a bydd angen cofrestru cyn dechrau yn y swydd. Mae gwybodaeth ar sut i gofrestru 
gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg ar gael ar y wefan ddilynol http://www.ewc.wales/  neu drwy 
ffonio 02920 460099. 
 
 
Dyddiad Cau:  6 Mai 2022 (canol dydd) 
 
Llunio Rhestr Fer:  9 Mai 2022  
 
Dyddiadau Cyfweliadau:  23 Mai a 24 Mai 2022 
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