ADDYSG
YSGOLION CYNRADD
YSGOL PENTREUCHAF
(Cynradd 3 - 11: 125 o ddisgyblion)
Yn eisiau: 7fed o Dachwedd 2016 neu Cyn gynted â phosib wedi hynny.
CYMHORTHYDD CEFNOGAETH DYSGU (Rhan Amser)
(Cymhorthydd Anghenion Dysgu Ychwanegol)
Swydd dros dro yw hon yn ystod cyfnod mamolaeth un o staff yr ysgol. Daw'r swydd i
ben ar ddychweliad deilydd y swydd i’w gwaith.
Oriau gwaith: 25 awr yr wythnos fel Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2.
(39 wythnos y flwyddyn tymor ysgol gan gynnwys dyddiau Hyfforddiant Mewn Swydd).
Graddfa Gyflog: Telir cyflog yn unol ag Amodau Gwaith ar gyfer Gweithwyr Llywodraeth Leol, Graddfa
GS5 pwyntiau 14 - 17 (sef £9,544 - £10,162) y flwyddyn, yn ôl profiad a chymhwyster ar gyfer y swydd
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2.
Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion brwdfrydig i weithio gyda thîm ymroddgar ac egnïol. Byddai
profiad o faes anghenion addysgol arbennig yn gyffredinol o fantais, ac anawsterau emosiynol ac

ymddygiadol yn benodol o fantais, ond nid yw hyn yn amod ar gyfer ymgeisio.
Gwahoddir unrhyw rai sydd â diddordeb a/neu sydd angen gwybodaeth ychwanegol i drafod yn
anffurfiol gyda’r Pennaeth Mr Gethin ElisThomas, (Rhif Ffôn 01758 750 600) e-bost:
gethinelisthomas@gwynedd.llyw.cymru
Ffurflenni cais i’w cael gan Nia Wyn Williams, Cymhorthydd SIMS, Uned Gefnogi Addysg, Cyngor
Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA (Rhif Ffôn: 01758 704048) ac i’w
dychwelyd i’r cyfeiriad uchod erbyn hanner dydd, dydd Llun, 3ydd o Hydref, 2016.
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.
(This is an advertisement for the post of temporary part-time Learning Support Assistant Level 2
(Special Educational Needs) at Ysgol Pentreuchaf, (temporary post covering maternity leave) for which
the ability to communicate 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.

