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Pecyn gwybodaeth
am swydd wag



Mae’n ysgol sy’n tyfu ac rydym ni wrthi’n moderneiddio adeilad yr ysgol, yn cynnwys
codi estyniad newydd sy’n dipyn o her. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain tîm o 19 aelod o staff sy’n croesawu arloesi
ac yn rhoi lles y plant wrth wraidd popeth a wnânt. Ymdrechwn i ysbrydoli pob plentyn i
wneud eu gorau glas ym mhopeth a wnânt, gan eu galluogi i ddatblygu sgiliau a fydd yn
rhoi cychwyn cadarn iddynt lwyddo mewn byd sy’n newid yn barhaus. 

Dysgu yw ein pwrpas craidd ac rydym ni’n hyrwyddo her a dysgu o fewn amgylchedd
diogel yn yr ysgol lle mae pawb yn gymwynasgar, yn ystyriol ac yn parchu ei gilydd. Ein
datganiad cenhadaeth yw “Dysgu gan ein gilydd. Llwyddo gyda’n gilydd.” Rydym ni’n
credu, drwy wneud hyn, y byddwn yn ysbrydoli ein gilydd i wireddu ein gweledigaeth.

Mae’r ysgol yng nghanol y dref wrth ymyl y castell gyda chysylltiadau agos â’r
teuluoedd sy’n dod i’r ysgol yn ogystal â’r gymuned gyfan. I ddyfynnu aelod o staff sydd
yma ers tro: “mae’r ysgol gyfan yn groesawgar ac yn gyfeillgar ac mae yma deimlad
gwych o gymuned.” Mae’r rhieni hefyd wrth eu bodd gyda’r ysgol. 

Rydym ni’n chwilio am arweinydd ysbrydoledig sy’n gallu adeiladu ar ein llwyddiannau
blaenorol, symud ein hysgol yn ei blaen a gwella’r gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud
mewn perthynas â Chwricwlwm Cymru. Bydd gan ein Pennaeth delfrydol sgiliau arwain
ardderchog a ffordd o feddwl arloesol a chreadigol a bydd yn frwdfrydig dros greu
amgylchedd dysgu lle mae pob plentyn yn ffynnu fel dysgwyr chwilfrydig.

Mae’r Corff Llywodraethu yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd eisoes â CPCP neu
sy’n cwblhau’r cymhwyster ar hyn o bryd, ac sy’n gallu ysbrydoli, herio ac ysgogi eraill i
gyrraedd eu llawn botensial. Byddwch yn weithiwr proffesiynol profiadol sy'n llwyr
ymroddedig i gynwysoldeb ac i godi safonau ar gyfer pob disgybl. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu darparu gweledigaeth strategol glir ar gyfer
yr ysgol a bydd yn meddu ar y cymhelliant a’r sgiliau i annog eraill i rannu eu harferion
ardderchog ac i sicrhau lefelau cyflawniad uchel.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Llythyr gan Cyng Arwel Roberts
Cadeirydd y Llywodraethwyr
Annwyl Ymgeisydd,

Diolch i chi am fynegi diddordeb yn swydd Pennaeth Ysgol y
Castell.

Mae Ysgol y Castell yn ysgol cyfrwng Saesneg, gyda 204 o
ddisgyblion llawn amser a 27 rhan-amser ar y gofrestr, ac
mae’r Gymraeg yn cael ei haddysgu fel ail iaith i bob disgybl
o’r dosbarth meithrin i flwyddyn 6. 



“Dysgu gan ein gilydd. Llwyddo gyda’n gilydd.”

Mae Ysgol y Castell yn ysgol gynradd gymunedol yn nhref hanesyddol Rhuddlan. Mae’r
ysgol wedi’i henwi ar ôl y castell a godwyd dan orchymyn Edward y Cyntaf fel rhan o’i
gylch haearn o gestyll (a oedd hefyd yn cynnwys cestyll Caernarfon a Chonwy).
 

Mae pob disgybl yn Ysgol y Castell yn gwella ein hysgol gyda’u medrau a’u
personoliaeth. Rydym ni’n credu bod pawb yn ddysgwr a bod pob cyfle yn brofiad dysgu.
Dylai addysgu ddigwydd mewn amgylchedd hapus a braf ac rydym ni’n gwneud ein
gorau glas i greu’r amgylchedd yma yn ein hysgol. 

Mae athrawon a chymorthyddion addysgu Ysgol y Castell yn ystyried eu cyfrifoldebau o
ddifri ac wedi llwyr ymroi i’w swyddi; ac mae’n fraint ganddynt ysbrydoli ac annog y
genhedlaeth nesaf. 

Mae Llywodraethwyr Ysgol y Castell yn cydweithio gyda’r Pennaeth a’r staff i helpu i
sicrhau bod yr ysgol yn darparu cyfleoedd addysgu a dysgu llwyddiannus i bob disgybl.
Mae’r Corff Llywodraethu yn ymfalchïo yn ei gefnogaeth, ac mae gan y llywodraethwyr
amrywiaeth o brofiadau sy’n gwella’r ffordd rydym ni’n gallu cefnogi amcanion yr ysgol.
Mae’r Corff Llywodraethu hefyd yn weladwy yn yr ysgol yn ogystal â bod wrth law i
gynorthwyo yn ôl yr angen. Mae yna hefyd gysylltiadau â’r Cyngor Tref a grwpiau
cymunedol eraill fel y gymdeithas hanes, grŵp dementia ac Eglwys y Santes Fair. 

Mae’r ysgol yn ymwneud yn fawr â Phrosiect Erasmus gan weithio gydag ysgolion
rhyngwladol a’r clwstwr ysgolion lleol, yn ogystal â defnyddio’r cyfleusterau gwych
sydd ar gael yn y dref gan gynnwys gwarchodfa natur Rhuddlan a Llyfrgell Rhuddlan, yn
ogystal â chymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol a chystadlaethau ar y cyd â
Chyngor Tref Rhuddlan ac elusennau a sefydliadau lleol

Am ragor o wybodaeth am ein hysgol ewch i’n gwefan yn www.ysgolycastell.org

Ein Hysgol



"Mae gan yr ysgol amgylchedd cyfeillgar a
chroesawgar. Mae athrawon yn adnabod
cyflawniadau, ac mae ymwybyddiaeth wirioneddol o
lēs meddyliol a diogelwch y plant."

Neges gan Brif Fachgen a Phrif Ferch
"Mae ein athrawon a'n cynorthwywyr addysgu
yn gyfeillgar ac yn garedig ac yn eich annog i
wneud eich gorau.

Rydym yn mwynhau Addysg Gorfforol, yn
gwneud dramâu Nadolig, clybiau, diwrnod
chwaraeon, mathemateg, Gwaith cartref Pwnc.

Pan fyddwn yn gadael i fynd i'r ysgol uwchradd
byddwn yn colli ein hathrawon, ein ffrindiau a
bod yn brif fachgen a phrif ferch. Byddwn yn
colli "Seren yr Wythnos", yn canu yn yr eglwys,
sesiynau Kiva... wel, POPETH!"

Prif Fachgen: Lucas 
Phrif Ferch: Marlee

"Mae cefnogaeth dda gydag anghenion addysgol
arbennig, a staff gofalgar, creu cymuned, ac ysgol
gefnogol."

"1. Y maint - ni all plant ddiflannu o dan y radar. 
 Mae'n ymddangos bod yr holl athrawon yn adnabod
yr holl ddisgyblion ac i'r gwrthwyneb.
2. Mae lefelau cyfathrebu yn dda iawn - mae
athrawon a'r pennaeth bob amser yn hygyrch (hyd
yn oed yn ymateb y tu allan i oriau ysgol).
3. Mae amrywiaeth o glybiau a gweithgareddau i
mewn a thu allan i'r ysgol - digon o weithgarwch nad
yw'n gwricwlaidd."

Barn Rhieni
Rydym yn ymfalchïo'n fawr yn yr adborth a gawn gan rieni ein disgyblion, gan wybod eu
bod yn gweld ein hysgol yn gymuned gynhwysol sy'n cefnogi, yn annog ac yn gofalu am eu
plant. Dyma rai o'u meddyliau:

"Mae ymwneud â'r gymuned a digwyddiadau
elusennol yn gwneud amgylchedd cadarnhaol."



Mae trigolion Sir Ddinbych yn ffodus iawn o gael mwynhau Ardal o Harddwch
NaturiolEithriadol sy’n ymestyn ar hyd y sir, yn ogystal â mwynhau traethau hardd a
threfimarchnad sy’n llawn bwrlwm.  Mae ein sir yn un o amgylcheddau cyferbyniol, o
afonydd, mynyddoedd achoedwigoedd gwyllt, i gestyll hanesyddol, trefi bywiog a
thraethau syfrdanol â statwsbaner las.

Mae Rhuddlan ei hun yn gwreiddio mewn hanes helaeth a chyffrous, gyda'i gastell
trawiadol yn dyddio'n ôl i 1277. Mae Rhuddlan yn dref groesawgar a bywiog, sy'n cynnig
stryd fawr fywiog sy'n cynnwys amrywiaeth gwych o siopau, caffis a bwytai annibynnol
sydd wedi ennill gwobrau. Mae'r gymuned wrth galon Rhuddlan, gyda digwyddiadau
rheolaidd yn cael eu cynnal yn y dref megis ffeiriau bwyd a chrefft, a hyd yn oed ein gŵyl
gerddoriaeth ein hunain sy'n gyfeillgar i deuluoedd; "Rhuddfest". Mae Gwarchodfa Natur
Rhuddlan yn cynnig y lleoliad delfrydol i fywyd gwyllt ffynnu, ac ardal hamdden i bobl
leol ac ymwelwyr, ac mae'n cael ei defnyddio'n rheolaidd gan yr ysgol.

Gan gysylltu Rhuddlan â gweddill Gogledd Cymru, mae'r A55 yn hawdd i gyrraedd o'r
dref. Mae cyrchfan arfordirol poblogaidd Llandudno yn 30 munud i'r gorllewin o
Rhuddlan, ac mae ynys hardd Ynys Môn ychydig dros hanner awr arall, tra bod Lerpwl a
Chaer o fewn awr i'r dwyrain o Rhuddlan. Gellir hefyd cyrraedd y cyrchfannau yma drwy
ddefnyddio’r gwasanaethtren prif reilffordd ar hyd arfordir Gogledd Cymru.  Mae gan y
dref hefyd gysylltiad rhagorol â threfi lleol fel y Rhyl, Prestatyn a Dinbych wrth deithio ar
fws, gydag arosfannau gwasanaeth prif linell, wedi'u hamserlennu'n aml drwy gydol pob
dydd.

Rhuddlan - Yr Ardal



Sut i ymgeisio
Os oes gennych y sgiliau, y profiad, yr angerdd a'r uchelgais i arwain a siapioein hysgol yn
y cyfle cyffrous hwn, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

I ymgeisio:
 

Llenwch y ffurflen gais ar wefan Cyngor Sir Ddinbych:
 

www.sirddinbych.gov.uk
 

Amlinellwch ar eich ffurflen gais sut rydych chi'n cwrdd â'r holl feini prawf hanfodol ar 
gyfer y swydd hon yn eich datganiad ategol.

 

DYDDIAD CAU - Dydd Llun 23 Mai 2022
LLUNIO RHESTR FER - Dydd Mercher 25 Mai 2022

DYDDIAD CYFWELIAD - Dydd Iau 9 a dydd Gwener 10 Mehefin 2022
(Bydd raid i ymgeiswyr fod yn bresennol ar y ddau ddiwrnod)

Gall y ddogfennaeth roi cipolwg yn unig i chi o’r ysgol, felly byddwn yn eichannog i
ymweld â ni cyn dyddiad cau’r cais.

Dyddiadau ar gael ar gyfer ymweliad ysgol:
6:00pm, Dydd Mawrth 17 neu ddydd Mercher 18 Mai 2022

 

Pe baech yn dymuno ymweld, cysylltwch ag Cyng Arwel Roberts:
arwellroberts@tiscali.co.uk



Swydd Ddisgrifiad

Teitl Swydd:  Pennaeth Ysgol y Castell

Diben y swydd: Darparu gweledigaeth, arweiniad a chyfeiriad ar gyfer ysgol. Gyda
chymorth y corff llywodraethu, byddwch yn creu a chynnal amgylchedd dysgu
cynhyrchiol sy’n ymgysylltu â'r holl ddisgyblion ac yn foddhaol iddynt ac yn magu
gwelliant parhaus yn safon yr addysg.

Yn atebol i’r:  Corff Llywodraethu

Yn gyfrifol am:  Safonau, holl staff ac adnoddau

Disgwylir i'r holl staff ddilyn a gweithio o fewn ffiniau'r fframwaith Cyflog ac Amodau
Athrawon Ysgol, a'r Safonau Proffesiynol Addysgu ac Arweinyddiaeth. 

Penaethiaid – prif ofynion

Rhaid i ddyletswyddau proffesiynol pennaeth gael eu cyflawni yn unol â’r canlynol ac yn
ddarostyngedig i’r canlynol:

a) darpariaethau pob deddfwriaeth gymwys ac unrhyw orchmynion a rheoliadau sy’n
weithredol o dan y ddeddfwriaeth gymwys ac yn benodol Deddf Addysg 1996(17) a’r
Ddeddf;

b) offeryn llywodraethu ysgol y pennaeth;

c) unrhyw reolau, rheoliadau neu bolisïau a wneir gan y corff llywodraethu ynghylch
materion y mae’n gyfrifol amdanynt, gan yr awdurdod mewn perthynas â materion nad
yw’r corff llywodraethu yn gyfrifol amdanynt neu gan gyflogwyr y pennaeth;

d) pan fydd yr ysgol yn ysgol wirfoddol, yn ysgol sefydledig neu’n ysgol arbennig
sefydledig, unrhyw ddogfen ymddiriedaeth sy’n gymwys i’r ysgol;

e) unrhyw gynllun sy’n cael ei baratoi neu ei gynnal gan yr awdurdod o dan adran 48 o
Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998(18);

f) telerau eu penodiad.

Dirprwyo

Ni cheir dirprwyo cyfrifoldebau proffesiynol pennaeth o dan baragraff 45.9 ac eithrio yn
unol â pharagraff 47.2. 

Yn ddarostyngedig i baragraff 44.1, gellir dirprwyo cyfrifoldebau pennaeth i ddirprwy
bennaeth, pennaeth cynorthwyol neu aelod arall o staff mewn modd sy’n gyson â’u
hamodau cyflogaeth, gan ystyried natur a graddau eu cyfrifoldebau rheoli, a chan
gynnal cydbwysedd rhesymol rhwng gwaith ac ymrwymiadau eraill i bob athro yn unol â
pharagraff 50.4.



Cyfrifoldebau proffesiynol

Efallai y bydd yn ofynnol i bennaeth gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

Trefniadaeth, strategaeth a datblygiad ysgol gyfan

Darparu arweinyddiaeth strategol gyffredinol a, gydag 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 drwy’r ysgol gyfan, gan gynnwys sicrhau, ac eithrio
mewn amgylchiadau arbennig, bod athro’n cael ei neilltuo yn amserlen yr ysgol i bob
dosbarth neu grŵp o ddisgyblion:

a) yn y cyfnod allweddol cyntaf, ac yn yr ail, y trydydd a’r pedwerydd cyfnod allweddol,
ar gyfer pynciau craidd a sylfaen ac addysg grefyddol; ac,

b) yn y cyfnod rhagarweiniol.

Iechyd, diogelwch a disgyblaeth

Hyrwyddo diogelwch a lles disgyblion a staff.

Sicrhau trefn a disgyblaeth dda ymhlith disgyblion a staff.

Rheoli staff ac adnoddau

Arwain, rheoli a datblygu’r staff, gan gynnwys gwerthuso a rheoli perfformiad.

Datblygu trefniadau clir i gynghori’r corff perthnasol ar argymhellion ynglŷn â chyflog i
athrawon, gan gynnwys p’un a ddylai athro yn yr ysgol a wnaeth gais i gael ei dalu ar y
graddfeydd cyflog uwch gael ei dalu ar y graddfeydd hynny.

Trefnu a lleoli adnoddau yn yr ysgol. 

Hyrwyddo cydberthnasau gwaith cydgordiol yn yr ysgol.

Cynnal cydberthnasau â sefydliadau sy’n cynrychioli athrawon ac aelodau eraill o’r staff.

Arwain a rheoli’r staff gan ystyried eu lles a’u disgwyliadau dilys mewn ffordd briodol,
gan gynnwys y disgwyliad ynghylch cydbwysedd iach rhwng gwaith ac ymrwymiadau
eraill.

Datblygiad proffesiynol

Hyrwyddo cyfranogiad staff mewn datblygiad proffesiynol parhaus perthnasol.

Cymryd rhan mewn trefniadau i werthuso ac adolygu eu perfformiad eu hunain a, phan
fo hynny’n briodol, pherfformiad athrawon eraill a staff cymorth.



Cymryd rhan mewn trefniadau ar gyfer eu hyfforddiant a’u datblygiad proffesiynol
pellach eu hunain a, phan fo hynny’n briodol, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol
athrawon eraill a staff cymorth, gan gynnwys gweithgarwch ymsefydlu.

Cyfathrebu

Ymgynghori a chyfathrebu â’r corff llywodraethu, staff, disgyblion, rhieni a gofalwyr.

Gweithio gyda chydweithwyr a gweithwyr proffesiynol perthnasol eraill

Cydlafurio a gweithio gyda chydweithwyr a gweithwyr proffesiynol perthnasol eraill yn
yr ysgol a thu hwnt i’r ysgol, gan gynnwys cyrff ac asiantaethau allanol perthnasol.

Hawliau a roddwyd

Yn ogystal â darpariaethau paragraff 50, mae’r hawliau canlynol yn gymwys:

Amser penodedig i benaethiaid

Mae hawl gan bennaeth i gael cyfnod rhesymol o amser yn ystod sesiynau ysgol, gan
ystyried ei gyfrifoldebau addysgu, er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau rheoli ac arwain.

Egwyl ddyddiol

Mae gan bennaeth yr hawl i egwyl resymol yn ystod pob diwrnod ysgol, ac mae’n rhaid
iddo drefnu bod rhywun addas yn gyfrifol am gyflawni ei swyddogaethau fel pennaeth
yn ystod yr egwyl honno.

Gwiriadau Cyflogaeth / Gofynion Penodol

Mae gofyn i weithwyr newydd fynd drwy ein gwiriadau recriwtio mwy diogel; gwiriad
manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, 2 eirda boddhaol yn cwmpasu 3 blynedd
o gyflogaeth, tystiolaeth o gymwysterau hanfodol, tystiolaeth o'r Hawl i Weithio yn y
DU. 

Datganiad Diogelu

Mae Ysgol y Castell yn cydnabod ei rwymedigaethau i ddiogelu plant ac atal
caethwasiaeth a masnachu mewn pobl, gan wneud popeth o fewn ei allu i atal
caethwasiaeth a masnachu mewn pobl o fewn ei fusnesau. Mae sawl math o
gaethwasiaeth fodern, gan gynnwys masnachu mewn pobl, llafur gorfodol, caethiwed a
chaethwasiaeth.

Mae diogelu yn bwysig i bawb, ac mae gofyn i holl weithwyr Sir Ddinbych weithio yn unol
â pholisïau a gweithdrefnau Diogelu Oedolion / Plant y Cyngor, mae dyletswydd arnynt i
roi gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi wrth gyflawni eu dyletswyddau a bod yn
ymwybodol o arwyddion cam-fanteisio. Dylid codi unrhyw bryderon â’r Rheolwr Diogelu
Penodedig er mwyn i’r Ysgol a’r Cyngor allu gweithredu pan gaiff cam-fanteisio ei
adnabod.



Meini Prawf Hanfodol

Addysg a 
Chymwysterau

Statws athro cymwysedig
Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol Prifathrawiaeth 
(CPCP) neu barodrwydd i gymhwyso o fewn 24 mis

Arweinyddiaeth a 
Rheoli

Dangos y gallu i ddarparu gweledigaeth, 
arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol
Y gallu i osod disgwyliadau uchel a chynnal diwylliant 
dysgu llwyddiannus
Prawf eich bod yn gallu codi a chynnal safonau
Gwybodaeth ymarferol o gynlluniau datblygu ysgol a 
hunanwerthuso ysgol
Profiad o gychwyn a rheoli newid
Dealltwriaeth glir o ddarparu ar gyfer lles yr holl 
ddisgyblion
Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o safonau ardderchog

Addysgu a Dysgu

Profiad helaeth o fonitro a datblygu addysgu a dysgu
Cymryd agwedd gynhwysol sy’n canolbwyntio ar y 
plentyn
Gwybodaeth drylwyr o weithdrefnau a strategaethau ar 
gyfer cefnogi disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a Chefnogi Ymddygiad

Datblygu Staff a 
Gweithio gydag Eraill

Hanes o allu i ysbrydoli, herio, ysgogi a grymuso staff
Yn gallu meithrin diwylliant agored a theg

Manylion am yr Unigolyn

Mae’r Manylion am yr Unigolyn yn nodi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad yr ystyrir eu
bod yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r swydd yn effeithiol. Fe’i defnyddir yn y
broses o lunio’r rhestr fer a'r cyfweliadau ar gyfer y swydd hon. Dylech ddangos ar eich
ffurflen gais sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, gan mai dim ond wrth fodloni pob
un o’r meini prawf hanfodol y byddwch yn cael eich cynnwys ar y rhestr fer.



Meini Prawf Hanfodol

Atebolrwydd ac 
Ymreolaeth

Ymrwymiad i sicrhau fod yr ysgol yn cyfrannu’n 
effeithiol ac yn effeithlon at gyflawniad academaidd a 
datblygiad moesol, emosiynol a chymdeithasol pob 
disgybl
Dangos y gallu i weithio’n agos gyda’r Corff 
Llywodraethu

Rhinweddau Personol

Sgiliau ymgysylltu cryf gyda rhieni a dealltwriaeth o 
bwysigrwydd cynnal parch at eich gilydd
Sgiliau trefnu, rhyngbersonol a rheoli ardderchog
Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar bob lefeliI bob 
rhanddeiliad

Cryfhau'r Gymuned

Profiad o ddatblygu gweledigaeth ar gyfer gweithio 
gyda’r gymuned ehangach, ac ymroddiad i hynny
Profiad o gydweitiho ag ysgolion eraill a rhannu 
arferion da
Profiad o gydweithio’n agos â’r gymuned leol er lles y 
dysgwyr
Sicrhau bod yr ysgol yn chwarae rhan ganolog yn 
nalgylch yr ysgol.

Lles Disgyblion

Cymryd agwedd gynhwysol ‘plentyn cyfan’, gyda’r 
plentyn yn ganolog
Dangos ymrwymiad i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a 
phobl ifanc
Dangos gwir ddiddordeb ym mywydau a datblygiadau’r 
plant
Gallu dangos empathi tuag at y Gymraeg a'r diwylliant 
Cymreig

Meini Prawf Dymunol

Profiad llwyddiannus blaenorol o fod yn Bennaeth
Profiad o arwain ysgol drwy ehangu/adeiladu estyniad



Diolch am ddangos
diddordeb

Ysgol Y Castell
Gwefan: www.ysgolycastell.org

Cyfeiriad: Ysgol Y Castell, Hylas Ln, Rhuddlan, Sir Ddinbych, LL18 5AG


