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Headteacher
School:
Location:
Contract Term:
Contract Length:
Salary:
Hours:

Ysgol Bro Dyfrdwy
Corwen,
Denbighshire
Permanent
Parhaol
L9-L15
Full Time

Posted:
Expires:

8th March 2019
28th March 2019
12:00 AM
Start Date:
1st September
2019
Job ID:
1034527
Job Reference: YYBD00022W1FCE

Ysgol Bro Dyfrdwy

Pennaeth - Ysgol Bro Dyfrdwy
Cyflog: L9 i L15, £48,687 - £56,434
Lleoliad: Cynwyd
Contract: Parhaol
Oedran: 3-11 oed
Dyddiad cau: 27 Mawrth 2019

Rydym yn chwilio am unigolyn eithriadol i ymuno ac arwain ein hysgol o fis Medi 2019, yn dilyn ymadawiad ein Pennaeth uchel ei pharch, Eirian Owain.
Mae ethos yr ysgol yn un gwbl Gymreig a theuleuol. Rydym yn ymfalchio fod pob un o’n plant yn cael y cyfle gorau posib yn Ysgol Bro Dyfrdwy. Ein
bwriad yw bod yn ddylanwad cadarnhaol ar fywydau y plant sydd yn ein gofal a’u galluogi i ddatblygu i fod yn bobl cyflawn fydd yn chwarae eu rhan yn
y gymdeithas ac yn y byd ehangach wrth iddynt dyfu.
Mae llwyddiant yr ysgol yn cael ei adlewyrchu yn yr adroddiad Estyn cadarnahol a gawsom dair mlynedd yn ol, ac yn y ffaith fod yr ysgol yn gyson yn
perfformio’n dda. Gobeithiwn fedru penodi Pennaeth fydd yn cynnal ac yn gwella ar yr ethos a’r safonau yma, a’n galluogi i fynd o nerth i nerth.
Mae yna oddeutu 115 o ddisgyblion yn yr ysgol (yn cynnwys y dosbarth Meithrin), ac rydym yn ffodus fod ganddom dim talentog ac ymroddedig o
athrawon, cymorthyddion a staff yn eu dysgu ac helpu ar hyd llwybr bywyd.

Safeguarding Statement:
Ysgol Bro Dyfrdwy is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults and expects all staff and
volunteers to share this commitment.We particularly welcome applications from under represented groups including ethnicity, gender, transgender,
age, disability, sexual orientation or religion.

