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Annwyl Ymgeisydd

Diolch i chi am eich diddordeb yn swydd Pennaeth Ysgol Pant Pastynog.  Braint yw cael 

cyflwyno’r ysgol i chi wrth i ’r ysgol fynd trwy’r broses o apwyntio pennaeth newydd erbyn 

Ionawr 2021.

Rydym yn chwilio am unigolyn blaengar i ymuno â thîm staff gweithgar ac ymroddgar, ac 

un wnaiff arwain yr ysgol wrth ddarparu addysg gyflawn i’n disgyblion. Cafodd yr ysgol 

adroddiad canmoliaethus gan Estyn yn ystod yr arolwg ym Mehefin 2019; adroddiad yr 

ydym yn ymfalchio ynddo. Canmolwyd yr ‘amgylchedd dysgu cefnogol ac ysgogol’ a 

ddarperir gan ein staff, ac wrth ymateb i safonau lles ac agweddau,  nodwyd bod ‘safon 

ymddygiad a hunanddisgyblaeth yn uchel iawn a bod y disgyblion yn dangos lefel uchel o 

aeddfedrwydd a pharch at farn eraill . ’ 

Rydym yn hynod falch o’n hysgol, a hynny’n arbennig oherwydd ei safonau uchel, ei 

Chymreictod amlwg a’i hethos ofalgar lle mae parch at bawb a phopeth yn greiddiol i bob 

dim a wneir.  Mae hi’n ganolog o fewn y gymuned leol, a cheir cefnogaeth ardderchog iddi 

gan rieni, l lywodraethwyr a chyfeill ion y gymuned.

Mae’r Corff Llywodraethol yn gydwybodol, ac yn awyddus i weld yr ysgol yn parhau â’r 

safonau uchel.  Byddwn yn sicrhau cefnogaeth gadarn i’r Pennaeth yn ei swydd er mwyn 

sicrhau’r gorau i’n disgyblion a’n staff.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu drefnu ymweliad â’r ysgol, cysylltwch â 

Mr Dafydd Rhys ar 01745890331 neu drwy ebost dafydd.rhys@sirddinbych.gov.uk

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Yn gywir

Meryl Pierce
Cadeirydd y Llywodraethwyr 
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Mae Corff Llywodraethol yr ysgol naturiol 

Gymraeg hon sy ’n ffynnu, yn dymuno penodi 

pennaeth ysbrydoledig ac ymrwymedig a fydd yn 

adeiladu ar safonau uchel presennol Ysgol Pant 

Pastynog.

Bydd gan ymgeiswyr 
sgiliau arweinyddol 
amlwg a’r:
• Gallu i ysbrydoli, herio, ysgogi a nerthu eraill i 

lwyddo

• Gallu i wrando a chyfathrebu’n effeithiol gyda 

phob aelod o gymuned yr ysgol

• Gallu i gynnal ethos Gristnogol, ofalgar 

yr ysgol Eglwys hon sy ’n gwerthfawrogi a 

pharchu pawb

• Ymroddiad i sicrhau hawl pob disgybl i 

gyrraedd ei botensial l lawn o fewn awyrgylch 

hapus a diogel.

Rhagoriaethau’r Ysgol:

• Disgyblion hapus, gweithgar sy ’n meddu

 ar agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu

• Tîm staff hynod ysgogol sydd wedi ymrwymo i 

adeiladu ar wahanol gryfderau’r ysgol

• Rhieni a chymuned gartrefol, sy ’n gefnogol 

iawn

• Corff Llywodraethol brwdfrydig sy ’n ymdrechu 

am ragoriaeth.
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Swydd Ddisgrifiad
Teitl Swydd:    
Pennaeth Ysgol Pant Pastynog

Graddfa Cyflog:
L7 – L13 

Diben y Swydd:           
Darparu gweledigaeth, arweiniad a chyfeiriad 
ar gyfer yr ysgol. Gyda chefnogaeth y Corff 
Llywodraethu, byddwch yn creu a chynnal 
awyrgylch dysgu cynhaliol sy ’n ysbrydoli’r 
disgyblion ac yn hybu gwelliant parhaus.

Yn atebol i’r: 
Corff Llywodraethu

Yn gyfrifol am:  
Safonau a lles y disgyblion, arwain a chefnogi’r 
staff a rheoli adnoddau.

Prif ofynion
• Mae’n rhaid i ’r pennaeth ymgymryd â’i 

ddyletswyddau proffesiynol yn unol â’ 
canlynol: 

• Darpariaethau’r holl ddeddfwriaethau 
perthnasol ac unrhyw orchymyn neu reoliad 
sydd mewn grym dan y deddfwriaethau hynny, 
yn arbennig Deddf Addysg 1996(20)

• Offeryn llywodraethu ysgol y pennaeth
• Unrhyw reol, reoliad neu bolisi sydd wedi 

ei wneud gan y corff l lywodraethu mewn 
perthynas â materion y mae’n gyfrifol 
amdanynt, neu gan yr awdurdod mewn 
perthynas â materion nad yw’r corff 
l lywodraethu yn gyfrifol amdanynt neu gan 
weithwyr y pennaeth

• Unrhyw weithred ymddiriedolaeth sy ’n 
berthnasol i ’r ysgol (os yw’n Ysgol wirfoddol, 
sefydledig neu’n ysgol sefydledig arbennig)

• Unrhyw gynllun wedi ei baratoi neu ei gynnal 
gan yr awdurdod dan Adran 48 Deddf Safonau 
a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 1998 

• Telerau’r penodiad
• Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac 

arweinyddiaeth. 
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Dirprwyo 
Ni ddylid dirprwyo cyfrifoldebau proffesiynol 
pennaeth dan baragraff 46.9, ac eithrio yn unol â 
darpariaethau paragraff 48.2. 

Yn amodol ar baragraff 45.1, mae modd dirprwyo 
cyfrifoldebau pennaeth i ddirprwy bennaeth, 
pennaeth cynorthwyol neu aelod arall o staff 
os yw’n cydfynd â’u contract cyflogaeth, gan 
ystyried natur a graddfa eu cyfrifoldebau 
rheoli, a chynnal cydbwysedd rhesymol rhwng 
ymrwymiadau gwaith ac eraill i bob athro yn 
unol â pharagraff 51.4. 

Cyfrifoldebau proffesiynol 
Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i bennaeth 
ymgymryd â’r dyletswyddau canlynol: 

Trefniadaeth yr ysgol gyfan, strategaeth a 
datblygu Darparu arweinyddiaeth strategol 
a, chydag eraill ,  arwain, datblygu a chefnogi 
cyfeiriad strategol, gweledigaeth, gwerthoedd a 
blaenoriaethau’r Ysgol Datblygu, gweithredu a 
gwerthuso polisïau, arferion a gweithdrefnau’r 
ysgol. 

Addysgu 
• Arwain a rheoli addysgu a dysgu ar draws yr 

ysgol, gan gynnwys sicrhau, ac eithrio dan 
amgylchiadau eithriadol, bod athro yn cael ei 
neilltuo yn amserlen yr ysgol i bob dosbarth 
neu grŵp o ddysgwyr 

a) Yn y Cyfnod Sylfaen a CA2 ar gyfer pynciau 
sylfaen a phynciau craidd eraill ac addysg 
grefyddol; a 

b) yn y camau rhagarweiniol 
• Addysgu 

Iechyd, diogelwch a disgyblaeth 
Hyrwyddo diogelwch a lles disgyblion a 
staff Sicrhau trefn dda a disgyblaeth ymhlith 
disgyblion a staff 

Rheoli staff ac adnoddau 
• Arwain, rheoli a datblygu’r staff, gan gynnwys 

gwerthuso a rheoli perfformiad 
• Datblygu trefniadau clir ar gyfer cysylltu’r 

broses werthuso â datblygiad cyflog a 
chynghori’r corff perthnasol ar argymhellion 
ynglŷn â chyflog athrawon, gan gynnwys a 
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ddylai athro yn yr ysgol a wnaeth gais i gael ei 
dalu ar yr ystod gyflog uwch gael ei dalu ar yr 
ystod honno

• Trefnu a dosbarthu adnoddau o fewn yr ysgol 
• Hyrwyddo perthynas waith dda o fewn yr 

ysgol Cynnal perthynas gyda sefydliadau sy ’n 
cynrychioli athrawon ac aelodau eraill o staff 
yr ysgol

• Arwain a rheoli staff gan roi ystyriaeth 
briodol i les a disgwyliadau rhesymol, gan 
gynnwys cydbwysedd iach rhwng gwaith ac 
ymrwymiadau eraill 

Datblygiad Proffesiynol
• Annog staff i fanteisio ar ddatblygiad 

proffesiynol parhaus perthnasol Cymryd 
rhan yn y broses o werthuso ac adolygu eich 
perfformiad eich hun ac, os yw’n briodol, 
perfformiad athrawon a staff cefnogi eraill 

• Cymryd rhan mewn hyfforddiant a datblygiad 
proffesiynol ac, os yw’n briodol, hyfforddiant 
athrawon a staff cefnogi eraill gan gynnwys 
cyfarfodydd sefydlu

• Y gallu i rannu/lledaenu arfer da gyda 
chydweithwyr 

Cyfathrebu 
Ymgynghori a chyfathrebu gyda’r corff 
l lywodraethu, staff, dysgwyr, rhieni a gofalwyr 

Gweithio gyda chydweithwyr a gweithwyr 
proffesiynol perthnasol eraill 
Gweithio gyda chydweithwyr eraill a 
gweithwyr proffesiynol perthnasol o fewn a 
thu allan i’r ysgol, gan gynnwys asiantaethau a 
chyrff allanol perthnasol 

Hawliau 
Yn ogystal â darpariaethau paragraff 51, mae’r 
hawliau canlynol yn berthnasol: 

Amser wedi ei neilltuo ar gyfer 
swydd pennaeth 
Bydd gan bennaeth hawl i amser rhesymol 
yn ystod sesiynau’r ysgol, gan ystyried 
ei gyfrifoldebau addysgu, ar gyfer ei 
gyfrifoldebau arwain a rheoli. 
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Egwyl yn ystod y dydd 
Bydd gan bennaeth hawl i egwyl am gyfnod 
rhesymol yn ystod pob diwrnod yn yr ysgol, a 
bydd yn trefnu i unigolyn addas fod yn gyfrifol 
am ei swyddogaethau fel pennaeth yn ystod yr 
egwyl hwnnw.



Medrau

• Statws athro cymwysedig. 

• Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth.

• Tystiolaeth o gyflwyno tasgau a mentrau yn llwyddiannus, a datblygiad 

proffesiynol.

• Gweledigaeth glir i ’r ysgol.

• Profiad o fonitro ac arfarnu yn sail i gynllun datblygu ysgol.

• Profiad wrth arwain datblygiad o fewn gofynion y Cwricwlwm i Gymru

• Dangos y gallu i bennu disgwyliadau uchel a chodi safonau.

• Tystiolaeth glir o’r gallu i hyrwyddo Cymreictod a diwylliant Cymreig

• Profiad o reoli cyllid.

• Mynnu safonau uchel o ran ymddygiad a chyflawniadau’r plant o fewn 

a thu hwnt i ’r ystafell ddosbarth.

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar bob lefel gyda phob rhanddeiliad yn y 

Gymraeg a Saesneg.

• Arweinydd ysbrydoledig a chryf, gyda’r gallu i ysbrydoli hyder 

ac ymddiriedaeth mewn disgyblion, rhieni, cydweithwyr a 

llywodraethwyr.

• Sgiliau trefnu a rheoli rhagorol.

• Dyfeisgarwch , dyfalbarhad a chadernid personol.

• Parodrwydd i gefnogi a chymryd rhan yng ngweithgareddau cymuned 

yr ysgol.

• Y gallu i gydweithio ‘n effeithiol gydag ysgolion eraill .

• Y gallu i hybu ethos Cristnogol o fewn lleoliad ysgol.

• Gweledigaeth ac ymrwymiad clir i weithredu’n frwd dros 

flaenoriathau’r ysgol. 

• Sgiliau addysgu rhagorol a’r gallu i arwain trwy esiampl ar lawr y 

dosbarth.

• Y gallu i ddatblygu blaengareddau newydd yn y maes.

• Medru rheoli, ysbrydoli, annog a grymuso staff trwy rannu 

cyfrifoldebau a hybu datblygiad proffesiynol.

• Medru meithrin diwylliant agored, teg a rheoli anghydfod.

• Dangos ymroddiad i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc.

• Sicrhau bod lles ein plant a staff yn flaenoriaeth wrth wneud 

penderfyniadau.

Cymwysterau a 

Phrofiad

Arwain a Rheoli

Rhinweddau Personol

Cryfhau’r Gymuned

Dysgu ac Addysgu

Datblygu staff a 

gweithio gydag eraill

Lles y Plant

Meini Prawf Llwyddiant
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Manyleb Person
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Telerau’r swydd
a sut i ymgeisio
Os ydych yn arweinydd sy ’n meddu ar y sgiliau 

allweddol i gynnal ac atgyfnerthu’r seiliau cadarn sydd 

eisoes wedi eu gosod, edrychwn ymlaen at dderbyn 

eich cais.

Rhif y swydd:  YYPP00040W1RDE

Telerau’r swydd: Amrediad Cyflog 

 L7-L13

 (£49,019 - £56,720) 

 *Cynnwys codiad cyflog Medi 2020 

 sydd dan ymgynghoriad

Dechrau: Ionawr 2021

Sut i ymgeisio?

Manylion ar eteach neu drwy Rhian Davies, Swyddog 

AD Clwstwr Glan Clwyd ar: 

swyddi@ysgolglanclwyd.co.uk neu 01745 582611

Dyddiad cau'r swydd yw:

Dydd Iau, 15fed o Hydref, 2020

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal:

Dydd Mercher, 21ain o Hydref, 2020

Bydd y penodiad yn amodol ar wiriad gan y Swyddfa 

Cofnodion Troseddol.
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Parchu Pawb
a Phopeth


