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Annwyl Riant/Gwarcheidwad
Fe fyddwch i gyd yn ymwybodol fod Mr Griffiths wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol ar y 31ain
o Ragfyr 2016 ac rwyf yn siwr ein bod ni gyd yn dymuno ymddeoliad hir a hapus iddo. Y mae e
yn bendant yn ei haeddu wedi gweithio yn ddiflino am gymaint o flynyddoedd fel Prifathro
Ysgol Gyfun Gwynllyw.
Wrth gwrs, pan mae aelod allweddol o staff yn gadael ysgol y mae ansicrwydd ymysg staff,
disgyblion a theuluoedd ynglyn â’r broses o apwyntio Prifathro newydd, yn enwedig ar ôl
cymaint o flynyddoedd o dan arweinyddiaeth un person. Hoffwn felly achub ar y cyfle i egluro
beth y mae’r Llywodraethwyr, mewn ymgynghoriad â’r Awdurdod Lleol, yn ei wneud wrth
sicrhau arweinyddiaeth gadarn ar gyfer Gwynllyw.
Hysbysebodd y Llywodraethwyr, ar y cyd â Thorfaen, swydd y Prifathro ym mis Gorffennaf, er
roeddem yn ymwybodol mai nid dyma oedd yr amser delfrydol i hysbysebu, oherwydd dyma
gyfnod gwyliau’r haf. Serch hynny, roeddem am sicrhau fod y swydd yn cael ei hysbysebu cyn
gynted â phosibl, ar draws Cymru fel man cychwyn
Fel yr ydych yn ymwybodol, nid oedd unrhyw ymgeiswyr y tro hwn, felly rydym nawr wedi
cytuno gyda’r Awdurdod Lleol y byddwn yn hysbysebu drwy Loegr yn ogystal â Chymru, er yn
dymuno, yn amlwg am gaffael siaradwr/wraig Cymraeg ar gyfer y swydd .
Byddwn yn cydweithio gyda’r Awdurdod Lleol er mwyn dilyn trywydd arall sef chwilio am
Bennaeth dros dro i ddechrau ar Ionawr y 1af. Bydd hyn yn caniatau i ni roi Pennaeth yn yr
ysgol, hyd yn oed os ydym yn llwyddiannus wrth apwyntio Pennaeth cyn hynny, gan y bydd
rhaid i’r ymgeisydd hwnnw weithio am gyfnod cyn ymddiswyddo.
Y mae perthynas weithiol glos iawn yn bodoli rhwng y Llywodraethwyr a Thorfaen ac rydym yn
gweithio’n ddiwyd iawn i sicrhau fod gennym yr ymgeisydd gorau o ddewis eang ar gyfer y
swydd a fydd yn arwain Gwynllyw ymlaen i’r dyfodol. Rwy’n hyderus y byddwn yn
llwyddiannus.
Byddaf yn eich diweddaru ag unrhyw newyddion mor aml ag sy’n bosibl, ac yn enwedig ar
ddyddiadau pwysig. Ond yn y cyfamser, ein ffocws fel staff a llywodraethwyr yw disgyblion
Ysgol Gyfun Gwynllyw a’u haddysg, a bydd hwn yn parhau fel blaenoriaeth i ni.
Yr Eiddoch yn Gywir

Dr A Thomas
Cadeirydd y Llywodraethwyr
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Dear Parent/Guardian,
You may be aware that Mr Griffiths has announced his retirement for the 31st December 2016
and I'm sure that we all wish him a very long and happy retirement. He certainly deserves it after
working tirelessly for so many years as Head of Ysgol Gyfun Gwynllyw.
Naturally when such a key person leaves a school it is important for staff, pupils and wider
families to understand the process for appointing a new Head, particularly after so many years
under the leadership of one person. Therefore I wanted to take this opportunity to explain what
the Governors, in conjunction with the Local Authority, are doing to ensure continued strong
leadership for Gwynllyw.
The Governors, in conjunction with Torfaen, advertised the position of Head in July, albeit we
knew that this was not an ideal time to seek a new Head given it covered the Summer break.
However, we wanted to take the earliest opportunity to advertise the position, initially across the
whole of Wales. There were no applicants at this time so we have now agreed with the Local
Authority to advertise in both Wales and also in England, but for a Welsh speaker I hasten to
add. We are also working with the Local Authority to pursue a twin track approach to identify a
strong interim Head to start on the 1st January. This will allow us to have a Head in place, even
if we make an early appointment, but that person has to work out a period of notice in another
school.
There is a very close working relationship between the Governors and Torfaen and we are both
working extremely hard to ensure that we have the best candidate from the widest pool to take
Gwynllyw into the future. I am confident that we will do this.
I will keep you updated at key dates in the process, but in the meantime our collective focus as
staff and governors is on the pupils of Ysgol Gyfun Gwynllyw and their education and this will
continue to be our objective.
Yours Faithfully
Dr A Thomas
Chair of Governors
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