
   

 

 

Version 2.0 FC 

 

Athro/Athrawes Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Cyfeirnod y Swydd:   YYGC00231W1RDE 

Lleoliad:                      Clwstwr Glan Clwyd - Lleoliad i’w drafod efo’r ymgeisydd llwyddiannus 

Cyflog:                        Graddfa Cyflog Athro + CAD 2a (£2,873) 

Oriau:                          0.8 

Math o gytundeb:      Tymor Penodol o 01/01/2021 tan 31/08/2021 

                                     Swydd Allanol 

                                     Cyfle secondiad i ymgesiwyr mewnol i Cyngor Sir Ddinbych 
*****Mi fydd secondiad yn cael ei ystyried i’r rôl yma ac mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn cael 

cymeradwyaeth rheolwr llinell cyn cyflwyno ffurflen gais.***** 

 

Mae Llywodraethwyr ysgolion o fewn y Clwstwr yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan athrawon 

brwdfrydig, egnïol a chymwys i lenwi’r swydd uchod. Mi fydd y rôl newydd yma yn cefnogi Ysgol 

Twm o’r Nant, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Pant Pastynog ag Ysgol Tremeirchion. 

 

Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r 

Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig ynghyd â dangos ymrwymiad amlwg tuag at weithio mewn 

ysgol cyfrwng Cymraeg.   

 

Mae ysgolion yng Nghlwstwr YGC yn edrych i ddatblygu ymhellach gweithdrefnau a chymorth 

ADY o fewn yr ysgolion. Mae'r ysgolion am recriwtio athro profiadol a phroffesiynol ar rôl tymor byr 

(i’w ymestyn i’r dyfodol) ar brosiect i gefnogi ysgolion a datblygiadau ADY. 

 

• Gall y rôl fod wedi ei leoli ar sawl safle ysgol a phosibilrwydd i weithio o adref 

• Nid oes cyfrifoldeb am unrhyw ddosbarthiadau (digyswllt) penodol o fewn y rôl 

• Bydd unigolion yn cael eu hystyried a fyddai â diddordeb mewn llai na'r 4 diwrnod a 

hysbysebir (e.e. rhannu’r swydd / rolau) 

• Mi fydd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol yn rhan allweddol o'r rôl 

 

Mi fydd yr unigolyn llwyddiannus yn gweithio mewn partneriaeth efo Penaethiaid y Clwstwr, 

cydlynwyr ADY eraill o fewn Clwstwr YGC, yn cynnwys yr ysgol Uwchradd, a hefyd yr Awdurdod 

Lleol ag asiantaethau cefnogi allanol. 

 

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd o’r swydd dylai darpar-ymgeiswyr gysylltu â Pennaeth 

Ysgol Pant Pastynog am sgwrs anffurfiol ar 01745 890331. 
 

Dyddiad Cau: Dydd Sul 22/11/20 
 

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, gwnewch gais ar-lein trwy gwefan Sir Ddinbych 

www.sirddinbych.gov.uk/.  Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch ā Rhian Davies ar 01745 

582611 neu drwy e-bost swyddi@ysgolglanclwyd.co.uk 

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried.  Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn 

gallu ateb pob cais.  Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos I’r dyddiad cau, dylech 

gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad. 
 

This Advert is for a SENCO at the Glan Clwyd Cluster for which the ability to speak Welsh is an 

essential requirement 

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg.  Rydym yn 

croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.  Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y 

Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg. 
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