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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Menter Caerffili wedi'i chofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) i roi gofal i hyd 
at 19 o blant yng Nghlwb Meithrin Bro Allta, sy'n gweithredu o ystafelloedd yn Ysgol 
Gymraeg Bro Allta. Mae'r gwasanaeth yn rhoi gofal cofleidiol rhwng 11:30am a 03:30pm yn 
ystod yr wythnos i blant sy'n mynychu'r ysgol. Mae'r sefydliad wedi penodi Unigolyn Cyfrifol 
i weithredu ar ei ran, ac mae dau Berson â Chyfrifoldeb ac sydd wedi'u cymhwyso'n 
ddigonol wedi cael eu henwebu i redeg y gwasanaeth o ddydd i ddydd. Cymraeg yw iaith y 
gwasanaeth.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r plant yn cael gofal cynnes a magwrus gan staff sy'n eu hadnabod yn dda ac 
sy'n ymatebol i'w hanghenion. Mae'r plant wedi ymsefydlu ac yn gartrefol o fewn y 
gwasanaeth ac yn datblygu cydberthnasau cefnogol da. Mae'r amgylchedd yn ddiogel, 
mae digon o le i chwarae a dysgu ac mae'r safle yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda.

2. Gwelliannau
Yn ystod yr ymweliad arolygu cyntaf, gwnaethom nodi nad oedd y gwasanaeth yn 
gweithredu yn unol â'i ddatganiad o ddiben, gan nad oedd yr oriau gweithredu yn 
gywir. Mae hwn yn faes o ddiffyg cydymffurfio, ond erbyn yr ail ymweliad, gwnaeth yr 
Unigolyn Cyfrifol gyflwyno datganiad o ddiben wedi'i ddiweddaru i AGC, felly nid ydym 
wedi cyflwyno hysbysiad diffyg cydymffurfio. 

Mae pob argymhelliad a wnaed yn ystod yr adolygiad diwethaf wedi'i roi ar waith, gan 
gynnwys cofrestru ag Iechyd yr Amgylchedd fel darparwr bwyd, diweddaru polisïau â 
dyddiad yr adolygiad diwethaf ac adolygu'r dulliau o nodi damweiniau a digwyddiadau.

3. Gofynion ac argymhellion 
Ni nodwyd unrhyw feysydd o ddiffyg cydymffurfio yn yr arolygiad hwn. Gwnaethom 
argymhellion arfer da a grynhoir ar ddiwedd yr adroddiad.



1.  Llesiant 
Crynodeb 

Mae gan y plant gyfleoedd i ddatblygu sgiliau da a gwella eu gwybodaeth yn sgil y 
gweithgareddau a'r profiadau a ddarperir yn y gwasanaeth. Mae'r plant yn teimlo'n ddiogel 
ac yn gyfforddus yn y gwasanaeth ac maent yn hyderus i leisio eu barn. Maent yn 
rhyngweithio â'u cyfoedion a'r rhai sy'n gofalu amdanynt yn aml. Yn gyffredinol, mae gan y 
plant fynediad i adnoddau addas sy'n hybu eu datblygiad yn gyffredinol.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Mae gan y plant lais yn y gwasanaeth hwn. Gwnaethom weld y gall y plant ddewis yr 
hyn roeddent am chwarae ag ef a dilyn eu diddordebau ac roeddent yn gallu dewis o 
amrywiaeth eang o weithgareddau ysgogol. Caiff hunan-barch y plant ei annog a 
gwnaethom glywed y staff yn gwrando arnynt yn ofalus ac yn dangos diddordeb yn eu 
sgyrsiau. Gwnaeth y staff roi amser i'r plant ymateb i gwestiynau a gwnaethant roi 
ymatebion cadarnhaol iddynt a oedd yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi eu 
hymdrechion i gyfathrebu. Roedd y plant yn cyfathrebu'n hyderus â'r staff ac roedd yn 
amlwg eu bod yn ymddiried yn eu gofalwyr.

Caiff hawliau'r plant i fynegi eu hunain yn ddirwystr ac i wneud dewisiadau eu parchu 
a'u hyrwyddo yn y gwasanaeth.

1.2 I ba raddau y mae plant yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus, a’u bod yn cael eu 
gwerthfawrogi?

Mae'r plant yn cyrraedd y gwasanaeth yn hapus ac yn setlo'n gyflym. Gwelsom eu bod 
yn awyddus i gymryd rhan yn y gweithgareddau. Gwnaethant chwarae gyda'i gilydd 
mewn grwpiau bach wrth ymgymryd â gweithgareddau, ac roedd yn well gan rai plant 
eistedd ar eu pen eu hunain a chwblhau tasgau unigol. Clywsom y plant yn defnyddio 
enwau'r staff i gael eu sylw, ac roeddent yn gyfforddus yn gofyn am gymorth gan 
oedolyn os oedd ei angen arnynt. 

Mae'r plant yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus yn y gwasanaeth hwn, sy'n eu 
gwerthfawrogi fel unigolion.

1.3 Pa mor dda y mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn chwarae'n dda gyda'i gilydd ac maent yn dysgu sut i rannu a 
chydweithio. Gwelsom sawl achlysur 

lle'r oedd y plant yn aros eu tro cyn defnyddio'r adnoddau a'r cyfarpar. Gwnaethom 
nodi bod y plant yn eistedd yn hapus gyda'i gilydd yn ystod amser cylch ac roedd y 
staff yn eu hatgoffa'n dawel i fod yn gwrtais.  Mae'r gweithgareddau, y gemau a'r 
arferion sydd ar gael yn hyrwyddo egwyddorion megis cymryd troeon, rhannu a datrys 



problemau. Mae'r plant yn gyfarwydd â'r cysyniadau hyn. Gwelsom fod nifer o'r plant 
yn dechrau deall eu teimladau ac yn dysgu strategaethau hunanreoleiddio. 

Mae'r plant yn rhyngweithio'n dda ac yn dysgu sgiliau cymdeithasol yn y gwasanaeth 
hwn. 

1.4 I ba raddau y mae plant yn mwynhau chwarae a dysgu?

Mae'r plant yn mwynhau ac yn ymddiddori yn eu chwarae a gallant ymlacio a chael 
adegau tawel hefyd. Mae gweithgareddau ac adnoddau ar gael i'r plant sy'n briodol ar 
gyfer eu hoedran a'u camau datblygu. Drwy gydol ein hymweliadau, roedd 
cydbwysedd o chwarae wedi'i arwain ganddynt eu hunain ac oedolion ar gael i'r plant 
ddewis ohonynt megis amser cylch a gweithgareddau cryf penodol.

Mae'r plant yn mwynhau'r cyfleoedd chwarae a dysgu sydd ar gael iddynt yn y 
gwasanaeth. 

1.5 Pa mor dda y mae plant yn datblygu, yn dysgu ac yn dod yn annibynnol? 

Mae'r plant yn datblygu eu sgiliau cyffredinol yn unol â'u hoedran a'u cam datblygu. 
Roeddent yn hyderus i fynd i chwilio am deganau a deunyddiau heb gymorth gan 
oedolyn. Gwnaeth y rhan fwyaf o'r plant roi cynnig ar brofiadau newydd a chael 
ymdeimlad o falchder yn eu cyflawniadau. Cafodd plant eu hannog i olchi eu dwylo a 
helpu i dacluso ar ôl iddynt orffen chwarae gyda'r eitemau. Cafodd 'cynorthwyydd Sali 
Mali y dydd' ei enwebu bob dydd i ddatblygu annibyniaeth y plant. 

Mae'r plant yn dylanwadu ar eu chwarae a'u dysgu a chânt eu hannog i ddatblygu 
amrywiaeth o sgiliau hunangymorth ac annibyniaeth. 



2. Gofal a Datblygiad 
Crynodeb 

Mae gofal a datblygiad y plant yn briodol. Mae'r staff yn ymwybodol o'u rolau a'u 
cyfrifoldebau er mwyn darparu gofal o ansawdd da ac mae'n amlwg eu bod yn ymdrechu i 
sicrhau bod y plant yn mwynhau eu hamser yn y gwasanaeth. Mae mesurau diogelwch 
addas ar waith, caiff iechyd y plant ei hyrwyddo, mae'r staff yn rheoli rhyngweithiadau'n dda 
ac yn cefnogi datblygiad a dysgu'r plant. 

Ein canfyddiadau

2.1 Pa mor dda y mae ymarferwyr yn cadw plant yn ddiogel ac yn iach?

Mae gan y staff wybodaeth dda am y polisïau a'r gweithdrefnau sydd ar waith i gadw'r 
plant yn ddiogel ac yn iach. Mae'r staff wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf pediatrig 
a hylendid bwyd. Mae polisi Amddiffyn Plant ar waith sy'n cynnwys dyletswydd Atal, a 
manylion cyswllt ar gyfer y tîm diogelu lleol. Roedd dŵr yfed ar gael i'r plant drwy 
gydol y sesiwn a gallant helpu eu hunain.

Caiff damweiniau, digwyddiadau ac anafiadau sy'n bodoli eisoes eu cofnodi, ond nid 
oedd pob cofnod wedi'i lofnodi gan y rhieni. Mae polisi meddyginiaeth ar waith, ond 
mae angen ei ddiweddaru i adlewyrchu'r ffaith mai dim ond meddyginiaethau hirdymor 
y mae'r lleoliad yn eu gweinyddu. 

Mae aelodau o'r staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran cadw plant yn ddiogel ac 
yn iach.

2.2 Pa mor dda y mae ymarferwyr yn rheoli’r rhyngweithio?

Mae aelodau o'r staff yn dilyn polisi rheoli ymddygiad y gwasanaeth sy'n amlinellu 
pwysigrwydd strategaethau ymddygiad cadarnhaol er mwyn hyrwyddo llesiant y plant. 
Gwelsom fod y staff yn fodelau rôl da a'u bod yn rhyngweithio'n barchus â'r plant 
mewn ffordd ddigynnwrf. Gwnaethom glywed y staff yn defnyddio iaith gyfeillgar a 
oedd yn eu helpu i feithrin cydberthnasau llawn ymddiriedaeth â'r plant. 

Mae'r staff yn cefnogi datblygiad emosiynol y plant drwy hyrwyddo ymddygiadau a 
rhyngweithiadau cadarnhaol. 

2.3     Pa mor dda y mae ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad plant, ac 
yn diwallu eu hanghenion unigol?

Mae tîm y staff yn darparu gofal magwrus sy'n diwallu anghenion y plant.   
Gwnaethom weld bod y cymarebau staff i blant yn unol â'r Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. Gwnaethom weld bod gwaith papur yn monitro datblygiad a chynnydd y 
plant a nodwyd bod arsylwadau'n cael eu cynnal yn rheolaidd ac y caiff cyflawniadau 
eu rhannu â'r rhieni. Caiff y plant eu cefnogi i ddysgu am wahaniaethau a 
thebygrwydd unigolion o wahanol ddiwylliannau, gan hyrwyddo gwybodaeth y plant 



am amrywiaeth. Gwnaethom sylwi bod adnoddau wedi cael eu labelu'n ddwyieithog 
neu'n Gymraeg yn unig i hyrwyddo defnydd y plant o'r iaith Gymraeg. 

Mae'r plant yn cael budd o dîm o staff sy'n cydweithio'n dda â'i gilydd i ddarparu 
cyfleoedd chwarae a dysgu i bob plentyn.        



3. Yr amgylchedd
Crynodeb 

Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o ystafell ddosbarth fawr o fewn yr ysgol gynradd. Mae 
iard gaeedig yr ysgol ar gael i'r plant i chwarae yn yr awyr agored. Mae asesiadau risg ar 
waith i sicrhau diogelwch y plant.

Ein canfyddiadau

3.1 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel?

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y safle yn ddiogel ac ni chaniateir unrhyw fynediad 
diawdurdod. Ceir mynediad i'r gwasanaeth drwy brif fynedfa'r ysgol sydd dan glo. Mae 
gofyn i'r ymwelwyr lofnodi cofnod yn nerbynfa'r ysgol pan fyddant yn cyrraedd ac yn 
gadael.  Cafodd presenoldeb y staff a'r plant ei gofnodi'n briodol. Gwnaethom weld y 
rhoddwyd sylw da i asesu'r peryglon yn y gwasanaeth. Gwelsom y rhoddwyd 
blaenoriaeth i ddiogelwch tân; roedd asesiad risg tân ar waith, roedd ymarferion tân yn 
cael eu cynnal yn rheolaidd a chawsant eu cofnodi a'u monitro. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel i'r plant.

3.2 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas?

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod ardal chwarae dan do ar gael i'r plant sy'n 
canolbwyntio ar y plentyn ac sy'n groesawgar. Gwnaethom weld bod y 
gweithgareddau wedi'u trefnu'n dda, a bod yr adnoddau a'r cyfarpar yn hygyrch i'r 
plant. Roedd blychau storio wedi'u labelu er mwyn helpu'r plant i ddewis yr 
adnoddau'n annibynnol.  Defnyddiwyd yr ardal dan do yn hyblyg, a oedd yn cynnwys 
byrddau a chadeiriau maint addas i blant ar gyfer bwyta ac yfed yn ogystal ag ar gyfer 
gweithgareddau. Mae iard gaeedig yr ysgol ar gael i'r plant yn ddyddiol i chwarae yn 
yr awyr agored.  Roedd cyfleusterau'r toiled yn agos i'r ystafell ddosbarth, a gallai'r 
plant hŷn eu defnyddio'n annibynnol. Caiff gwybodaeth berthnasol ei harddangos ar 
gyfer y rhieni ar hysbysfwrdd yn yr ystafell ddosbarth, gan gynnwys y dystysgrif 
gofrestru, yswiriant a'r datganiad o ddiben. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn darparu digon o gyfleoedd a 
phrofiadau dysgu i'r plant.

3.3 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a’r cyfarpar o 
ansawdd?

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod gan y plant ddewis o adnoddau chwarae a dysgu o 
ansawdd da ac sy'n addas o ran eu datblygiad.  Gwnaeth yr arweinwyr sicrhau bod 
digon o adnoddau ar gael, gan gynnwys gemau, deunyddiau gwisgo i fyny, posau, 
teganau synhwyraidd, cornel gartref, teganau adeiladu ac adnoddau creadigol a 
gwelwyd bod y plant yn mwynhau eu defnyddio drwy gydol ein hymweliadau.



Mae'r arweinwyr yn rhoi digon o adnoddau a chyfarpar i'r plant er mwyn cynnal eu 
diddordeb mewn chwarae. 



4. Arwain a Rheoli
Crynodeb 

Yn gyffredinol, gwnaethom (AGC) ddarganfod bod arweinyddiaeth a rheolaeth y 
gwasanaeth yn effeithiol, ac roedd nifer o bolisïau a gweithdrefnau ar waith i weithredu'r 
gwasanaeth yn unol â'r Safonau a'r Rheoliadau Gofynnol Cenedlaethol. 

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae systemau priodol ar waith i gynnal y gwasanaeth. Mae'r Datganiad o Ddiben yn 
fanwl, ond gwnaethom nodi yn ystod ein hymweliad cyntaf nad oedd yn adlewyrchu'r 
hyn y mae'r gwasanaeth yn ei ddarparu'n gywir. Roedd AGC wedi derbyn fersiwn 
wedi'i diweddaru erbyn ein hail ymweliad. Gwnaethom edrych ar sampl o gontractau 
plant, a gwelsom eu bod wedi'u cwblhau'n dda. Fodd bynnag, mae angen diweddaru'r 
ffurflenni i gofnodi crefydd y plant. Roedd cydsyniad perthnasol gan rieni ar waith ar 
gyfer ffotograffau a theithiau. Gwnaethom nodi bod amrywiaeth dda o bolisïau a 
gweithdrefnau ar waith a gaiff eu hadolygu'n rheolaidd. Fel gwasanaeth cyfrwng 
Cymraeg, mae'n darparu'r ‘Cynnig Rhagweithiol’ o ran yr iaith Gymraeg.

Caiff y gwasanaeth ei gynnal mewn ffordd effeithiol, ond dylai’r Unigolyn Cyfrifol 
sicrhau bod y Datganiad o Ddiben yn adlewyrchu'r gwasanaeth a ddarperir yn gywir.

4.2 Pa mor effeithiol yw'r gwaith o hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella?

Mae'r arweinwyr wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i asesu ansawdd y gwasanaeth ac i 
gynllunio ar gyfer gwella lle y bo'n briodol. Roedd yr Unigolyn Cyfrifol wedi cwblhau 
Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS), yn ogystal ag adroddiad ar ansawdd y 
gofal a oedd yn cynnwys adborth gan y rhieni, ond mae angen i'r adroddiad gynnwys 
adborth gan y staff a'r plant.  Gwelsom fod y cyfarfodydd tîm yn cael eu cynnal yn 
rheolaidd a'u cofnodi'n ffurfiol, gan roi cyfle i'r staff drafod unrhyw faterion sy'n 
ymwneud â gofal y plant gyda'i gilydd.  Gwnaethom nodi nad oedd y gwasanaeth wedi 
derbyn unrhyw gwynion, er bod gweithdrefn gwyno ar waith os bydd ei hangen. 

Mae'r unigolyn cyfrifol yn cydnabod ei chyfrifoldeb o ran adolygu a chynllunio ar gyfer 
datblygu'r gwasanaeth.

4.3 Pa mor effeithiol y mae ymarferwyr, staff ac adnoddau eraill yn cael eu rheoli?

Mae'r arweinwyr yn dangos eu bod yn rheoli'r ymarferwyr a'r adnoddau'n dda. Mae 
gweithdrefnau recriwtio diogel a chadarn ar waith, a gwelsom fod tîm sefydlog o staff 
cymwys ar gael i gynnig gofal parhaus i'r plant. Roedd y wybodaeth yn ffeiliau'r staff 
wedi'i threfnu'n dda. Cafodd y sesiynau goruchwylio ac arfarnu eu cyflawni yn unol â'r 
Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig. 

Mae'r gwasanaeth yn cael ei reoli yn effeithiol o ddydd i ddydd.

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?



Mae'r gwasanaeth wedi datblygu systemau i hyrwyddo partneriaethau â'r rhieni. Mae'r 
rhieni yn derbyn pecyn i rieni pan fydd eu plentyn yn dechrau yn y gwasanaeth, ac 
mae'r staff yn rhoi adborth ar lafar i'r rhieni pan fyddant yn eu casglu. Dywedodd y 
Person â Chyfrifoldeb wrthym y caiff teithiau yn y gymuned leol eu trefnu ar gyfer y 
plant, gan gynnwys y parc a'r siopau lleol. Mae'r gwasanaeth wedi meithrin 
cydberthynas dda â'r ysgol ar y safle.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau eu bod yn cynnal cydberthnasau gwerthfawr i gynyddu 
buddiannau'r gwasanaeth i'r plant i'r eithaf. 



5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1       Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Dim

5.2   Argymhellion ar gyfer gwella
Gwnaethom drafod yr argymhellion arfer da canlynol gyda'r Person â Chyfrifoldeb;

 Gwneud yn siŵr bod y rhieni'n llofnodi'r cofnodion damweiniau a digwyddiadau

 diweddaru'r polisi meddyginiaeth i adlewyrchu'r ffaith mai dim ond 
meddyginiaethau hirdymor y bydd y staff yn eu gweinyddu; 

 cofnodi crefydd y plant ar ffurflenni cofrestru,  

 cynnwys adborth y staff a'r plant mewn adroddiad ar ansawdd y gofal. 



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arferol o arolygiadau;

 Gwnaeth un arolygydd ymweld â'r gwasanaeth ddwywaith, gyda'r cyntaf yn 
ddirybudd;

 gwnaethom arsylwi ar arferion gofal;

 gwnaethom gynnal gwiriad gweledol o'r ardaloedd a ddefnyddir gan y gwasanaeth;

 gwnaethom ystyried y wybodaeth a oedd ar gael i AGC, gan gynnwys Datganiad 
Hunanasesu'r Gwasanaeth (SASS);

 gwnaethom siarad â'r staff;

 gwnaethom edrych ar amrywiaeth o ddogfennaeth. Gwnaethom ganolbwyntio ar y 
Polisi Diogelu, y Polisi Rheoli Ymddygiad, y Polisi Meddyginiaeth a Chontractau'r 
Plant.

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.careinspectorate.wales/


Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gofal Dydd Plant
Gofal Dydd Llawn

Unigolyn Cyfrifol Tracy Reeves

Person â chyfrifoldeb Victoria Morris
Tanwen Parker

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 19

Ystod oedran y plant 3 i 4 oed 

Oriau agor Rhwng 11:30am a 03:30pm yn ystod yr wythnos yn 
ystod y tymor 

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

16 Rhagfyr 2015

Dyddiadau'r ymweliadau arolygu hyn 25 Medi 2018 a 26 Medi 2018 

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Na

A yw’r gwasanaeth yn darparu addysg 
blynyddoedd cynnar ar gyfer plant tair 
a phedair oed?

Na

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
cynnig rhagweithiol ar gyfer y 
Gymraeg?

Mae hwn yn wasanaeth sy'n darparu'r 'Cynnig 
Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg. Mae'n darparu 
gwasanaeth sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 
anghenion y Gymraeg ac anghenion diwylliannol 
pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei 
ddefnyddio.  

Gwybodaeth Ychwanegol:


