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Teitl:   Pennaeth 
 
Lleoliad:  Ysgol Gynradd Glyncoed 
 
Cyfarwyddiaeth: Addysg 
 
Cyfeirnod/Rhif Swydd: BG05899 
 
Cyflog :  Ystod Cyflog Arweinyddiaeth L16 - L22  
     
Oriau:   Llawn-amser 
 
Nifer ar y Gofrestr:  322.5 
 
Penodiad ar gyfer 1 Ionawr 2023 neu cyn gynted ag sy’n bosibl 
 
Mae corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Glyncoed yn dymuno penodi Pennaeth ysbrydoledig a deinamig 
gydag angerdd am wella ysgol ac arfer rhagorol yn yr ystafell ddosbarth. Bydd gan yr ymgeisydd 
llwyddiannus wybodaeth gyfredol a dealltwriaeth o’r Genhadaeth Genedlaethol ar gyfer Cymru, bydd yn 
feddyliwr strategol gyda gallu amlwg fel arweinydd a rheolwr a sgiliau rhyng-bersonol. 
 
Mae Ysgol Gynradd Glyncoed wrth galon y gymuned yn ardal Glyncoed, Glynebwy. Credwn fod angen i 
blant deimlo’n hapus a diogel er mwyn dysgu’n effeithlon. Caiff yr ymdeimlad o ddiogelwch y dymunwn ei 
hyrwyddo ei atgyfnerthu gan ein hymarfer Mae gan yr ysgol 322.5 o ddisgyblion ar y gofrestr a thîm 
ymroddedig o staff addysgu a staff cymorth. Cafodd yr ysgol adroddiad da gan Estyn yn ddiweddar ac mae 
llywodraethwyr yn awyddus i benodi Pennaeth a all barhau i adeiladu ar lwyddiannau’r ysgol. Mae hwn yn 
amser cyffrous i’r ysgol a’r gymuned leol gan y bydd gwaith adeiladu yn dechrau ym mis Medi 2022 ar gyfer 
ein hysgol newydd a chyfleusterau cymunedol. Bydd gan y pennaeth newydd ran ganolog yn y prosiect 
cyffrous hwn. 
 
Gallech chi fod yr un i ni, os oes gennych: 

• Y gallu i arddangos nodweddion arweinyddiaeth cryf yn cynnwys penderfyniad, y gallu i ysbrydoli, 
egni a gwytnwch gyda phresenoldeb personol cryf 

• Y gallu i feithrin perthynas o barch rhwng disgyblion, teuluoedd, staff a llywodraethwyr 
• Y weledigaeth ar gyfer datblygu pellach i gyflawni perfformiad a safonau eithriadol o uchel 
• Hanes amlwg o lwyddiant mewn arwain ysgol yn llwyddiannus 
• Y gallu i hyrwyddo gwerthoedd sy’n cynnal ysgol ddisgybledig, trefnus gydag ethos gofalgar 
• Y gallu i adeiladu ar y cysylltiadau da iawn a sefydlwyd gydag ysgolion cynradd lleol, teuluoedd, y 

gymuned yn ehangach a chyflogwyr lleol 
• Dealltwriaeth dda iawn o ddiwygio’r cwricwlwm sgiliau a datblygu staff 
• Agwedd gadarnhaol at arloesi a dangos ymrwymiad cryf i weithio gyda llywodraethwyr, rhieni a’r 

gymuned yn ehangach 
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Bydd y Llywodraethwyr yn rhoi cefnogaeth dda i’r ymgeisydd llwyddiannus fydd yn arddangos ymrwymiad 
cryf i weithio’n agos gyda nhw i ddarparu arweinyddiaeth ansawdd uchel a’r addysg orau bosibl i blant. 
 
Bydd y Llywodraethwyr yn cefnogi’r ymgeisydd llwyddiannus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol, gan greu 
ymarfer o ddysgu a datblygu effeithlon ledled yr ysgol a’i chymuned ehangach. 
 
Mae Ysgol Gynradd Glyncoed yn ymroddedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae’n 
disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr rannu’r ymroddiad hwn. 
 
I ganfod mwy amdanom, ewch i’n gwefan yn www.glyncoedprimaryschool.co.uk 

Cynhelir ymweliadau i’r ysgol am 1pm ar 9 Medi 2022. Gellir trefnu hyn drwy gysylltu â Chlerc yr Ysgol yn 
Paula.Blackmore2@blaenau-gwent.gov.uk neu drwy ffonio: 01495 302211 

Mae angen cofrestru gyda’r Cyngor y Gweithlu Addysg dan gategori Athro/Athrawes Ysgol ar gyfer y swydd 
hon a bydd angen bod wedi cofrestru cyn dechrau yn y swydd. Mae gwybodaeth ar sut i gofrestru gyda’r 
Cyngor y Gweithlu Addysg ar y wefan ddilynol http://www.ewc.wales/  neu drwy ffonio 02920 460099. 
 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen i ddeiliad y swydd lenwi 
cais am Ddatgelu Cofnodion Troseddol. 
 
 
 
Dyddiad Cau:   Canol Dydd 4 Medi 2022 
 
Llunio Rhestr Fer:  6 Medi 2022 
 
Dyddiad Cyfweliadau:   12 a 14 Medi 
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