
 

 

 

 

 

        
ADDYSG 

 
YSGOLION CYNRADD 

 
YSGOL PENTREUCHAF 

(Cynradd 3 - 11:  110 o ddisgyblion) 
 

AIL-HYSBYSEB 

 
Yn eisiau: 15fed o Fedi, 2014. 
 
ATHRO/ ATHRAWES CYFNOD ALLWEDDOL 2 (DROS DRO) 
(swydd dros gyfnod mamolaeth) 
 
Swydd rhan amser yw hon am 0.8 o’r amserlen lawn wythnosol (patrwm gwaith i’w drafod). 
 
Swydd dros dro yw hwn yn ystod cyfnod mamolaeth un o athrawon yr ysgol. Daw'r swydd i ben 
ar ddychweliad deiliad y swydd i’w gwaith. 

 
Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi person ymroddedig a brwdfrydig sydd yn barod i fod yn rhan 
o dîm egnïol a gweithgar i ymgymryd â dyletswyddau addysgu yn nosbarth Cyfnod Allweddol 2 
(blwyddyn 5 & 6) yn yr ysgol.  
 

Telir cyflog yn unol â Graddfa Cyflog Athrawon (£21,804 - £37,124)(pro rata) yn ôl profiad a 
chymhwyster. 
 
Mae’r gallu i addysgu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol i’r swydd. 
 
Gwahoddir unrhyw rai sydd â diddordeb a/neu sydd angen gwybodaeth ychwanegol i drafod yn 
anffurfiol gyda’r Pennaeth, Mr. Gethin Thomas, B.A., (Rhif Ffôn 01758 750600) e-bost: 
GethinElisThomas@gwynedd.gov.uk.  
 
Ffurflenni cais i’w cael gan Nia Wyn Williams, Uned Gefnogi Addysg, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Cob, 
Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA (Rhif Ffôn: 01758 704048) (Rhif Ffacs: 01758 701178) ac i’w dychwelyd 
i’r cyfeiriad uchod erbyn hanner dydd, Dydd Iau, 26ain o Fehefin, 2014. 
 

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd 
llwyddiannus. 
 
Mae ffurflenni cais ar gael i’w lawr lwytho ar dudalen Swyddi Dysgu ar wefan Cyngor Gwynedd. 
 

Rhagwelir cynnal y cyfweliadau am y swydd yma ar ddydd Iau, 3ydd o Orffennaf, 2014. 
 
(This is an advertisement for the post of a temporary part-time Key Stage 2 Teacher at Ysgol 
Pentreuchaf (temporary post covering maternity leave) for which the ability to teach through the medium 
of Welsh and English is essential). 
 
Mae’r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae’n disgwyl y bydd pob un 
o’i staff a’i wirfoddolwr yn rhannu’r ymrwymiad hwn. 
 
This authority is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all 
staff and volunteers to share this commitment. 
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