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(Cyfun 11 - 18: 875 o ddisgyblion)
Yn eisiau: ar gyfer 1 Ionawr, 2019.
PENNAETH FFISEG
Mae Llywodraethwyr yr ysgol yn awyddus i apwyntio person ymroddgar, brwdfrydig
ac egnïol i ymuno â thîm o staff uchelgeisiol i arwain yr Adran Ffiseg. Bydd y swydd
yn cynnwys cyfrifoldeb am addysgu Ffiseg drwy’r ysgol.
Telir cyflog yn unol â Graddfa Gyflog Athrawon (£22,917 - £38,633 y flwyddyn)
ynghyd a lwfans Cyfrifoldebau Addysgu a Dysgu CAD 2 o £4,443 y flwyddyn i
ymgeisydd addas yn ôl profiad a chymwysterau.
Mae’r gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y
swydd hon.
Gellir cysylltu gyda’r Pennaeth Mewn Gofal, Mrs Rhian Parry Jones, os am sgwrs
anffurfiol ynglŷn â’r cyfrifoldebau.
Ffurflenni cais a manylion pellach am y swydd hon i’w cael gan Michelle Lovell, Rheolwr
Busnes, Ysgol Syr Hugh Owen, Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HW (Rhif
ffôn: 01286 682978; e–bost: rheolwrbusnes@syrhughowen.gwynedd.sch.uk ac i’w
dychwelyd i’r ysgol erbyn hanner dydd, dydd Mercher, 17 Hydref, 2018.
Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a
chadarnhad o gofrestriad gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg ar gyfer yr ymgeisydd
llwyddiannus.
Mae ffurflen gais am y swydd yma ar gael i’w lawr lwytho ar dudalen Swyddi Dysgu ar
wefan Cyngor Gwynedd (www.gwynedd.llyw.cymru ).
Rhagwelir cynnal y cyfweliadau am y swydd yma yn yr wythnos yn cychwyn 22 Hydref,
2018.
(This is an advertisement for the post of a Physics Subject Leader at Ysgol Syr Hugh
Owen, Caernarfon for which the ability to teach 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.

