Pecyn Gwybodaeth
Swydd
Pennaeth Cynorthwyol

Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD.

Gwybodaeth
am yr Ysgol

Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn ysgol gymunedol
naturiol ddwyieithog gydag oddeutu 636 o bobl
ifanc 11 - 18 oed. Mae hyn yn cynnwys 109 o
ddisgyblion 6ed dosbarth. Mae natur ddwyieithog
yr ysgol yn un sy’n gwasanaethu anghenion
ieithyddol a diwylliannol gwahanol ddisgyblion y
dalgylch, gan roi gogwydd Cymreig a Chymraeg
i’r disgyblion a datblygu eu profiad a’u sgiliau yn y
ddwy iaith.
Lleolir yr ysgol ar saﬂe braf iawn yn Nyffryn Conwy,
saﬂe sydd yn cyfoethogi’r dysgu. Mae disgyblion
yn mynychu o dref Llanrwst a’r holl ddyffryn.
Rydym yn falch iawn o’r bartneriaeth glos sydd
gennym ag ysgolion cynradd y dalgylch, sydd yn
sicrhau trosglwyddo hapus i’n disgyblion i ysgol
glos a chartrefol.
Cynigwn i bob disgybl, beth bynnag eu gallu a
chefndir, ymdeimlad o werth a hunan hyder. Ein
nod yw bod yn ysgol gartrefol, gymunedol a
chynhwysol lle gallwn weithio gyda phob disgybl
i’w cynorthwyo i gyrraedd eu potensial.
Credwn mewn llwyddiant i bawb, gan geisio
rhoi pob cymorth i’r disgyblion lwyddo o fewn y
cwricwlwm a drwy ystod o weithgareddau allgyrsiol
amrywiol.

Anelir i ddarparu’r addysg orau posib i ddatblygu
dysgwyr hyderus dwyieithog a dysgwyr annibynnol
gyda’r sgiliau angenrheidiol i’r dyfodol. Er mwyn sicrhau
hyn, cynigir cwricwlwm addas, eang a heriol i bob
disgybl.
Rydym yn hynod falch o lwyddiannau’r disgyblion yn
academaidd, ym maes chwaraeon, yn y celfyddydau,
ym myd gwaith ac astudiaeth bellach wedi gadael yr
ysgol. Hyderwn ein bod yn darparu’r profiadau dysgu a
chyfoethogi dysgu y gallent ymfalchïo ynddynt.
Mae gofal, diogelwch a lles ein disgyblion yn
rhywbeth rydym yn ymfalchïo yn fawr ynddo yn Ysgol
Dyffryn Conwy. Mae gennym gyswllt agos gyda’n
partneriaethau amlasiantaethol ac mae ystod o
strategaethau gennym er mwyn cefnogi ein disgyblion
a chydweithio gyda nhw a’u rhieni/gwarcheidwad i
gyrraedd eu potensial.
Ers 15 mlynedd bellach, mae’r ysgol wedi ei lleoli ar
un saﬂe. Adeiladwyd ac adnewyddwyd yr adeilad
â’r saﬂe trwy gynllun PFI Awdurdod Addysg Conwy.
Mae’r ysgol yn elwa’n fawr o hyn gan fod yr adeilad
yn cynnig adnoddau cyfoes o ansawdd uchel, a
gweithredir rhaglen cynnal a chadw manwl a pharhaus
gan gwmni rhyngwladol Sodexo, sydd hefyd yn cynnal y
gwasanaethau arlwyo, gofalu, glanhau a chynnal a
chadw’r tiroedd.
Ar y saﬂe lleolir canolfan hamdden bwrpasol sydd ar
gael at ddefnydd yr ysgol yn ystod oriau a thymor
ysgol . Mae cae chwarae ac ardaloedd pwrpasol eraill
ar y saﬂe er mwyn ysgogi defnydd o’r tu allan gan ein
disgyblion ac mae cynllun ar y gweill i adnewyddu’r cae
pob tywydd presennol gyda chae 3G.
Rydym hefyd yn ffodus yn yr offer a’r ystafelloedd
pwrpasol ar gyfer pynciau ymarferol megis Cerdd, Celf,
Drama, Gwyddoniaeth a
			
Thechnoleg a’r cyﬂeusterau yn
			
			cynnwys:
• Bwrdd gwyn rhyngweithiol a
taﬂunydd ym mhob dosbarth.
• Pedair ystafell TGCh, ynghyd a
troliau gliniaduron.
• Rhith-amgylchedd ddysgu
(drwy HWB) sydd yn galluogi’r
disgyblion i gael mynediad at
eu gwaith ac adnoddau dysgu
yn unrhyw le ac unrhyw bryd,
ac o ganlyniad yn rhoi mwy o
annibyniaeth iddynt.
• Mynediad diwifr ar draws yr
ysgol gyda buddsoddiad pellach
ar y gweill fel rhan o drawsnewid
digidol addysg Conwy.
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Manyleb Person
HANFODOL
Cymwysterau

Profiad

DYMUNOL

• Statws Athro Cymwysedig
• Yn raddedig
• Athro dosbarth ardderchog

• Cymwysterau / astudiaeth
bellach perthnasol

• Datblygiad cwricwlwm
• Materion bugeiliol
• Wedi gweithio’n llwyddiannus fel
aelod o dîm
• Arweinydd tîm
• Cefnogi a hybu codi safonau ar draws
yr holl ystod gallu

• Profiad mewn mwy nag un
ysgol
• Materion staffio
• Profiad ar lefel Uwch mewn
ysgol

Datblygiad Proffesiynol

• Tystiolaeth o DdPP yn ystod y 5
mlynedd ddiwethaf
• Arwain a datblygu datblygiad staff

Sgiliau Arwain a Rheoli

• Tystiolaeth o arweinyddiaeth a sgiliau
hybu
• Gallu i gyfathrebu’n dda ar lafar ac yn
ysgrifenedig yn y Gymraeg a Saesneg
• Gallu i drefnu wedi’i brofi
• Cynllunio strategol a rheolaeth
adnoddau
• Hunan Arfarnu a chynllunio gwelliant
• Yn gallu arwain newid
• Yn gallu dirprwyo a dal yn atebol

• Sgiliau TGC
• Mentora a Hyfforddi

Gwybodaeth arbenigol

• Creu a sicrhau ymrwymiad i weledigaeth
glir ar gyfer effeithiolrwydd ysgol
• Gwybodaeth drylwyr o faterion
cwricwlaidd presennol.
• Gwybodaeth drylwyr o dysgu ac addysgu
effeithiol.
• Dealltwriaeth dda o sut i ddatblygu
llythrennedd ar draws y cwricwlwm.
• Gallu dadansoddi ystod o ddata
perfformiad

• Gwybodaeth a phrofiad o
arwain prosiectau ysgol gyfan.
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Termau’r Swydd a
Sut i Ymgeisio
Termau’r Swydd:
Graddfa Gyflog
Grŵp 5 L11 - L15 (Ar y Raddfa Arweinyddiaeth)
Dyddiad Dechrau
Mis Medi 2020 neu mor fuan â phosib wedi hynny
Dyddiad Cau		
Hanner Nos ar Dydd Iau 21/05/2020

Sut i ymgeisio:
Drwy lythyr cais a chwblhau ffurflen gais drwy wefan Conwy:
Manylion ar eteach a gwefan Conwy
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Jobs-and-Careers/Council-Jobs.aspx
Gwybodaeth bellach ar gael gan Mrs Delyth Williams, Clerc y Llywodraethwyr.
delythw@dyffrynconwy.conwy.sch.uk
Gweler hefyd safle we yr Ysgol: https://ysgoldyffrynconwy.org/
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