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Dros Dros Athro X 2
School:
Location:
Contract Term:
Salary:
Hours:

Ysgol-Y-Wern
Llanishen, Cardiff
Temporary
MPS / UPS
Full Time

Posted:
Expires:
Start Date:
Job ID:
Job Reference:

14th August 2019
25th September
2019 12:00 PM
To be confirmed
1060844
ED50053335

Ysgol-Y-Wern

YSGOL Y WERN
Heol Llangranog
Llanisien
CAERDYDD
CF14 5BL
Rhif y swydd : ED50053335
X 2 ATHRO / ATHRAWES – PRIF RADDFA
Llawn amser (cyfnod mamolaeth)
ar gyfer Rhagfyr 2019/Ionawr 2020
Mamolaeth
dros dro tan Gorffennaf 2020
gradd cyflog MPS/UPS
Gwahoddir ceisiadau gan athrawon brwdfrydg, cydwybodol ar gyfer swydd yn yr ysgol lwyddiannus hon yng Ngogledd Caerdydd
Am ffurflen gais a manylion pellach, cysylltwch â’r ysgol.
Dylid dychwelyd eich cais at y Pennaeth erbyn
26ain o Fedi 2019 by 12pm
Lawrlwythwch neu argraffwch y ffurflen gais drwy ddewis y botwm “Ymgeisio Nawr”.
Fel arall, os na allwch lawrlwytho copi, gallwch gysylltu â Cysylltu â Chaerdydd (C2C) neu e-bostio Caerdydd ar Waith i dderbyn pecyn cais gan
ddyfynnu rhif cyfeirnod ED50053335 a theitl y swydd.
Dylech ddychwelyd ffurflenni cais wedi’u cwblhau i’r ysgol erbyn y dyddiad cau.
Mae’r swyddi gwag hyn yn addas i’w rhannu.
Rhaid i ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081).
Bydd angen caniatâd gan y Prif Swyddog perthnasol neu uwch swyddog arall a enwebwyd, ar raddfa heb fod yn is nag OM2, neu gan y Pennaeth /
Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion.
O dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, bydd angen i bob Gweithiwr Cymorth Dysgu Ysgolion gael ei gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC).
Mae’r swyddi hyn yn amodol ar Wiriadau Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau pwysig i’r Cyngor. Ein nod yw helpu plant ac oedolion sy’n agored i niwed i sicrhau eu bod mor
ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch plant ac amddiffyn plant ac oedolion sy’n agored i niwed, a
byddwn yn gweithredu i ddiogelu eu lles, gan gydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn
ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Safeguarding Statement:
Ysgol-Y-Wern 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.

