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Nifer Disgyblion 11-18 oed: 634 (102 o ddisgyblion 6ed Dosbarth) 
 

Yn eisiau erbyn Medi 2023 

PENNAETH 
Cyflog: Grŵp 5, pwynt L23 – L29 (£77,455 - £89,714) 

 
 

Ysgol Uwchradd Ddynodedig Gymraeg yw Ysgol y Creuddyn. Mae’r ysgol yn edrych am berson 

ysbrydoledig ac ymroddedig gyda chefndir amlwg o gyrraedd safonau addysgol uchel a sgiliau arwain a 

rheoli o’r radd flaenaf. 
 

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus: 

 ymrwymo i hybu’r iaith Gymraeg fel cyfrwng ac ethos Gymreig/Gymraeg yr ysgol; 

 barhau i feithrin ysgol ofalgar lle mae pob unigolyn yn cael ei werthfawrogi; 

 ddarparu gweledigaeth glir ar gyfer dysgwyr yn y Gymru fodern; 

 ymrwymo i’r safonau uchaf ym mhob agwedd o waith yr ysgol. 

 fod â phrofiad fel uwch arweinydd llwyddiannus mewn ysgol; 

 fod â’r gallu i feddwl yn strategol, yn greadigol ac yn arloesol; 

 feddu ar sgiliau rhyngbersonol ardderchog a’r gallu i gyfathrebu gyda llywodraethwyr, staff, rhieni, 

disgyblion a’r gymuned ehangach. 
 

Ffurflenni cais a phecyn gwybodaeth ar gael gan Miss Sophie Price, Clerc y Llywodraethwyr: 

 01492 544344; ebost: swyddfa@creuddyn.conwy.sch.uk. 

 

Bwriedir cynnal cyfweliadau yr wythnos yn gychwyn 27/02/2023. 

Dyddiad cau ar gyfer dychwelyd y ffurflen gais i Glerc y Llywodraethwyr yw  

Hanner dydd, Dydd Iau, 16/02/2023 

        
Mae’n ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg cyn cychwyn gweithio yn y swydd hon / It is a 

requirement that successful candidate will need to register with the Education Workforce Council prior to commencing employment 

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am Ddatguddiad gan y Gwasanaeth Cofnodi Troseddau ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus. 
(This is an advertisement for the post of Headteacher at Ysgol y Creuddyn.  All candidates are required to be fluent in both Welsh and English) 

YSGOL Y CREUDDYN 
FFORDD DERWEN, BAE PENRHYN, LLANDUDNO, LL30 3LB 

Rhif Ffôn:  01492 544 344 

E-bost: swyddfa@creuddyn.conwy.sch.uk Gwefan: http://moodle.creuddyn.conwy.sch.uk  
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