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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae A Bright Start Nursery (Rumney) Ltd wedi'i chofrestru i ofalu am 48 o blant o oedran 
geni hyd at 12 oed; mae'n feithrinfa breifat sydd wedi'i chofrestru ers mis Tachwedd 2014. 
Mae Unigolyn Cyfrifol sy'n gweithredu ar ran y perchenogion a Pherson â Chyfrifoldeb sy'n 
rheoli'r feithrinfa o ddydd i ddydd. Mae wedi'i lleoli ym Mharc Busnes Spring Meadow yn 
Nhredelerch, Caerdydd. Mae gan y feithrinfa bedair ystafell chwarae ar gyfer y plant ar sail 
eu hoedran a'u cam datblygu. Mae hefyd yn cynnig clwb cyn ysgol, clwb ar ôl ysgol a chlwb 
gwyliau. Rhoddir gofal drwy gyfrwng y Saesneg, gyda defnydd achlysurol o'r Gymraeg.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Arolygiad â phwyslais penodol oedd hwn ar ôl i bryder gael ei godi gydag Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC). Felly, ni wnaethom archwilio pob thema yn llawn. Ar y cyfan, roedd y plant 
yn hapus. Maent yn cael cyfleoedd i chwarae â detholiad o adnoddau mewn amgylchedd 
sy'n addas i leoliad gofal plant. Maent wedi datblygu cydberthnasau cadarnhaol â'r bobl 
sy'n gofalu amdanynt. Mae'r amgylchedd dan do yn lân ac yn groesawgar, gydag 
arddangosfeydd lliwgar a diddorol. Fodd bynnag, mae angen datblygu'r ardal chwarae yn yr 
awyr agored am fod rhai mannau'n ymddangos yn flêr. Gwelsom fod y Gymraeg yn cael ei 
hyrwyddo a'i datblygu. Fodd bynnag, roedd diffygion sylweddol i'w gweld wrth arwain a 
rheoli'r lleoliad. Felly, rhoddwyd tri hysbysiad diffyg cydymffurfio a gwnaed nifer o 
argymhellion ar gyfer gwella ymhellach.

2. Gwelliannau
Ni nodwyd unrhyw welliannau ers yr arolygiad blaenorol ym mis Chwefror 2018.

3. Gofynion ac argymhellion 
Gwnaethom nodi tri maes o ddiffyg cydymffurfio yn ymwneud â rheoli'r lleoliad, sef:

 Rheoliad 30 (Atodlen 3:6) am nad oes cofnod cywir yn cael ei gadw o'r bobl 
sy'n gofalu am y plant;

 Rheoliad 29(3)(a) am fod yr Unigolyn Cyfrifol wedi methu â sicrhau bod y staff 
yn cael sesiynau goruchwylio ac arfarniadau priodol;

 Rheoliad 25(c) am fod yr Unigolyn Cyfrifol wedi methu â sicrhau bod asesiadau 
risg priodol ar gael sy'n nodi risgiau posibl ac sy'n dileu'r risgiau hynny wrth 
gludo plant i ysgolion a meithrinfeydd eraill ac oddi wrthynt.

Gwnaed argymhellion pellach hefyd mewn perthynas â'r arferion gofal wrth ofalu am y 
plant. Mae'r wybodaeth hon i'w gweld yn adran 5.2 tuag at ddiwedd yr adroddiad hwn.

 



1. Llesiant 
Crynodeb 

Mae'r plant yn hapus ac wedi ymgartrefu yn y feithrinfa. Mae'r gwasanaeth yn lle 
hamddenol a thawel lle y gall y plant ddysgu a chwarae. Gall y plant iau wneud rhai 
dewisiadau sy'n ymwneud â'u chwarae am fod yr adnoddau'n briodol i'w hoedran, ac mae'r 
staff yn ymateb i rai o'u ceisiadau. Fodd bynnag, mae'r dewis o lyfrau neu nifer y blociau 
adeiladu/Lego sydd ar gael ar gyfer y plant hŷn, er enghraifft, yn gyfyngedig.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Dywedodd y plant hŷn wrthym eu bod yn teimlo bod y staff yn gwrando arnynt a bod 
ganddynt lais am eu bod yn cyfrannu at y gwaith cynllunio wythnosol a'r gweithgareddau y 
maent yn cymryd rhan ynddynt. Gwelsom achosion o blant iau yn gofyn am adnoddau, 
megis cadair wthio ychwanegol i chwarae â hi a dŵr yn y cafn dŵr, a chafodd y ceisiadau 
hyn eu hateb. Gwnaethom nodi bod detholiad o adnoddau addas ar gael ym mhob ystafell 
ac o fewn cyrraedd hawdd. Fodd bynnag, nid oedd y staff yn gwrando ar bob ymdrech i 
gyfathrebu nac yn ei gwerthfawrogi. Clywsom un plentyn yn gofyn am gael mynd yn ôl i'r 
toiled am ei fod wedi gadael ei sticer yno ar ôl golchi eu dwylo cyn amser byrbryd. 
Gwrthodwyd ei gais. Yn ystod amser byrbryd, gofynnodd plentyn arall am gracer 
ychwanegol. Roedd wedi cael dwy gracer yn barod, a gwrthodwyd cais y plentyn hwn 
hefyd. Roedd rhai o'r plant iau yn colli amynedd yn ystod amser cinio, ac nid oeddent yn 
cael gadael y bwrdd, gan ychwanegu at eu haflonyddwch. Ar adegau allweddol megis 
amser byrbryd a bwyd, nid ymatebodd y staff i ymddygiad nac arwyddion y plant iau yn 
gadarnhaol bob amser. Gwnaethom nodi bod adran yn nogfennau cynllunio'r ystafell cyn 
ysgol i gofnodi dewisiadau'r plant, ond roedd yr adran hon naill ai'n cael ei gadael neu'n 
cael ei llenwi'n anghywir, ac nid oedd yn mynegi llais na dewis y plant yn yr ystafell honno.

Gellid gwneud mwy i sicrhau bod y staff yn clywed ac yn ymateb i lais y plentyn mewn 
ffordd gadarnhaol ac ystyrlon.

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 ymddangos yn hapus yn y feithrinfa. Yn ystod ein dau ymweliad, ni 
chlywsom fawr ddim crio na gofid. Roedd y plant yn gwybod beth oedd y drefn yn y 
feithrinfa ac yn ei dilyn yn dda. Dywedodd y plant ar ôl ysgol wrthym eu bod yn mwynhau 
treulio amser yn y lleoliad, yn enwedig chwarae â'r Lego a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau crefft eraill. Gwnaethant ddweud wrthym "We can do what we like, we like 
coming here". Gwelsom fod y cydberthnasau â'r staff yn gadarnhaol a bod y plant yn 
chwilio amdanynt i gael eu cofleidio, a gwnaethom nodi gweithredoedd digymell o hoffter. 
Rhoddir sticeri a gwobr "seren y dydd" i'r plant hŷn sy'n mynd i'r feithrinfa ddydd, ac 



roeddent yn falch iawn ohonynt. Anfonir tystysgrifau gartref i'r rhieni hefyd. Gwelsom fod y 
plant yn gwisgo’u sticeri â balchder.

Mae'r plant yn hapus ac yn teimlo'n ddiogel yn y feithrinfa, ac mae trefn ar waith sy'n 
hyrwyddo'u llesiant a'u hymdeimlad o gyflawniad.

1.3 Pa mor dda y mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn rhyngweithio'n briodol ac yn unol â'u hoedrannau a'u camau datblygu. 
Gwnaethom nodi bod y plant hŷn ar ôl ysgol yn dilyn y drefn yn dda, yn rheoli eu 
hymddygiad eu hunain yn gadarnhaol ac yn cydweithio â'i gilydd a'r staff a oedd yn gweithio 
gyda nhw. Roedd y plant cyn ysgol yn gallu defnyddio'r toiled yn annibynnol, a gwnaeth 
bron pob un ohonynt hynny heb unrhyw broblem neu ddamwain. Fodd bynnag, collwyd 
cyfleoedd eraill yn ystod amser byrbryd a chinio i ddatblygu'r sgiliau hyn ymhellach. Roedd 
y plant iau yn dechrau gwrando ac ymateb i'w gofalwyr. Roeddent yn gallu dilyn 
cyfarwyddiadau syml megis "Let's line up". Nid oedd rhai o'r plant yn hoffi'r cinio a gafodd ei 
weini, a gwnaethant fynegi eu barn mewn ffordd briodol.

Mae'r plant yn rhyngweithio'n gadarnhaol ar y cyfan ac mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran 
a'u cam datblygu, sy'n golygu bod y feithrinfa yn lle tawel lle y gall y plant chwarae a dysgu.

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

Mae chwarae rhydd yn ganolog i brofiadau'r plant yn y feithrinfa, a gwelsom fod amserlen 
ddyddiol/wythnosol ar gael, a ddylai roi dewis da o weithgareddau i'r plant. Fodd bynnag, 
gwnaethom nodi nad oedd y staff yn dilyn yr amserlen ddyddiol ac nad oedd unrhyw 
ddiwygiadau i'r drefn wedi'u nodi. Mae mynediad at yr ardal chwarae yn yr awyr agored yn 
gyfyngedig o dair o'r ystafelloedd am nad oes mynediad dirwystr nac uniongyrchol at yr 
ardal hon o'u prif ystafelloedd. Er hynny, gall y plant yn yr ystafell cyn ysgol gael mynediad 
at yr ardal hon, ac fe'u gwelsom yn chwarae yn yr awyr agored yn ystod ein hail ymweliad 
ac yn mwynhau eu gêm ddychmygus. Gwelsom blant bach hŷn yn mwynhau chwarae â'r 
doliau a'r cadeiriau gwthio, yn ogystal â mynd â'r babanod i siopa neu am dro. Gwelsom fod 
un o'r plant bach iau yn treulio amser yn yr ystafell i'r plant bach hŷn fel rhan o'i 
drosglwyddiad, ac roedd yn falch o chwarae â'r dinosoriaid ac archwilio'r ystafell newydd a 
phopeth roedd yn ei gynnig. Fodd bynnag, gwnaethom nodi bod un plentyn am chwarae yn 
y cafn dŵr. Ymatebwyd i'w gais, ond dim ond ychydig iawn o ddŵr a osodwyd yn y cafn, a 
fyddai wedi effeithio ar ei brofiad o chwarae, a dywedwyd wrtho hefyd fod angen iddo aros i 
chwarae yn y dŵr am ei bod bron yn amser byrbryd. 

Mae'r plant yn mwynhau eu chwarae a'u dysgu, ond gellir gwneud mwy i ganiatáu 
ceisiadau'r plant yn amserol.  



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

Mae'r plant yn cael rhai cyfleoedd i ddatblygu eu hannibyniaeth, ond mae hwn yn faes nad 
yw'n cael ei gefnogi'n gyson na'i hyrwyddo'n dda. Er enghraifft, nid oedd fawr ddim 
gwahaniaeth rhwng y drefn ar gyfer y plant iau a'r drefn ar gyfer y plant hŷn, yn enwedig yn 
ystod amser byrbryd a bwyd. Mae gallu'r plant sy'n 18 mis oed i eistedd yn wahanol iawn i'r 
plant sydd o oedran cyn ysgol, ac roedd disgwyl i'r plant i gyd eistedd am yr un faint o 
amser. Gwelsom rai o'r plant iau yn colli amynedd. Rhoddir bwyd a diod i'r plant hŷn yn yr 
un modd ag y rhoddir bwyd a diod i'r plant iau, ac mae hwn yn gyfle sy'n cael ei golli i'r plant 
hŷn wneud pethau drostynt eu hunain. Mae'r feithrinfa yn dilyn rhaglen glanhau dannedd, 
sy'n helpu i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw ac arferion iach.

Mae rhai arferion sy'n helpu'r plant i ddatblygu eu hannibyniaeth. Fodd bynnag, mae angen 
adolygu'r arferion hyn er mwyn sicrhau eu bod yn briodol i oedran ac anghenion datblygu'r 
plant. 



2. Gofal a Datblygiad 
Crynodeb 

Gan fod hwn yn arolygiad â phwyslais penodol, ni wnaethom arolygu thema Gofal a 
Datblygiad yn llawn. Caiff y thema hon ei hadolygu'n fwy manwl mewn arolygiadau yn y 
dyfodol.

Ein canfyddiadau

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

Mae arferion megis golchi dwylo a brwsio dannedd wedi'u cynnwys yn yr amserlen ddyddiol 
i helpu'r plant i gadw'n iach ac yn ddiogel. Mae'r staff yn aros yn yr ystafell pan fydd y plant 
bach yn cysgu yn ystod amser cysgu. Mae gwiriadau glanhau yn cael eu cynnal bob dydd, 
ac roedd y tu mewn i'r feithrinfa yn ymddangos yn lân, yn daclus ac yn rhydd o unrhyw 
risgiau amlwg. Fodd bynnag, gwnaethom nodi nad yw'r trefniadau ar gyfer golwg plant 
mewn ysgolion a meithrinfeydd eraill a'u casglu ohonynt yn cael eu cofnodi'n gywir. Felly, 
mae'n anodd darganfod a yw'r lefelau staffio'n briodol, ac nid yw'n bosibl nodi pa aelod o'r 
staff sy'n gofalu am y plant. Gwnaethom edrych ar yr asesiadau risg ar gyfer hebrwng plant 
i'r ysgol ac oddi yno, ac ystyriwyd bod manylion ar goll o'r rhain hefyd; nid oeddent yn nodi 
risgiau'n briodol, ac ni allwn fod yn sicr bod y staff yn hollol ymwybodol o'r risgiau er mwyn 
eu rheoli, felly.  

Mae rhai systemau ar waith i helpu'r plant i gadw'n ddiogel a bod yn iach. Fodd bynnag, 
roedd rhai diffygion sylweddol yn y cofnodion a oedd yn ymwneud â diogelwch y plant, yn 
enwedig wrth hebrwng plant i'r ysgol/meithrinfa ac oddi yno.

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

Roedd y plant yn ymddangos yn hapus wrth chwarae, ac roedd llawer o gyfleoedd i hybu 
eu datblygiad yn gyffredinol. Gwelsom achosion o'r tîm o staff yn helpu'r plant yn briodol i 
ddysgu a datblygu. Fodd bynnag, roedd anghysondeb wrth gofnodi datblygiad y plant. Er 
enghraifft, nid oedd arsylwadau wedi'u cofnodi yn ffeil un plentyn ers mis Ebrill 2018. Nid 
oedd y camau dysgu nesaf yn benodol nac yn cael eu hailystyried. Felly, nid oedd unrhyw 
gofnod a oedd yn nodi p'un a oedd y plentyn wedi cyrraedd ei darged neu beidio. 
Dywedwyd wrthym nad oedd unrhyw blant ag anghenion ychwanegol neu benodol yn y 
feithrinfa.

Mae'r staff yn helpu'r plant gyda'u chwarae, eu dysgu a'u datblygiad. Fodd bynnag, mae 
anghysondeb wrth gofnodi datblygiad y plant, ac nid yw'r cofnodion yn nodi sut mae'r plant 
yn datblygu yn gywir.



3. Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Gan fod hwn yn arolygiad â phwyslais penodol, ni wnaethom arolygu thema'r Amgylchedd 
yn llawn. Caiff y thema hon ei hadolygu'n llawn mewn arolygiadau yn y dyfodol.

Ein canfyddiadau

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

Ar y cyfan, mae ansawdd yr amgylchedd dan do yn dda. Mae amrywiaeth o 
arddangosfeydd lliwgar a chroesawgar sy'n dathlu ac yn dangos gwaith y plant. Roedd lle 
amlwg i arddangosfeydd Cymraeg yn y feithrinfa, ac roeddent yn eithaf trawiadol. Roedd yr 
ystafelloedd yn groesawgar ac wedi'u haddurno'n lliwgar; roedd yr adnoddau yn yr 
ystafelloedd yn addas ar gyfer yr ystod oedran. Roedd amrywiaeth dda o adnoddau a 
theganau amlddiwylliannol a Chymraeg. Fodd bynnag, roedd rhai diffygion mewn rhai o'r 
ystafelloedd. Er enghraifft, mewn un brif ystafell, dim ond 11 o lyfrau a oedd yn cael eu 
cadw mewn cwpwrdd llyfrau eithaf mawr. Hefyd, nid oedd digon o'r Lego a oedd yn cael eu 
defnyddio gan y plant ar ôl ysgol. Byddai'r plant yn mwynhau ac yn elwa o chwarae â mwy 
o Lego. Wrth edrych ar yr ardal chwarae yn yr awyr agored, roedd y glaswellt wedi'i gynnal 
a'i gadw'n wael. Roedd y glaswellt wedi tyfu'n wyllt, a gwelsom fod mwyar duon a dail 
poethion yn yr ardal hon. Roedd ymbarél/canopi mawr a osodwyd yn yr ardd wedi torri. 
Roedd yr ardal yn gyffredinol yn edrych yn flêr a heb ei chynnal a'i chadw.

Mae rhannau o'r amgylchedd yn gynnes ac yn groesawgar. Fodd bynnag, byddai adolygu'r 
adnoddau yn fuddiol, ac mae angen gofalu am yr ardal chwarae yn yr awyr agored a 
buddsoddi ynddi'n helaeth.



4. Arwain a Rheoli
Crynodeb 

Gan fod hwn yn arolygiad â phwyslais penodol, ni wnaethom arolygu maes Arwain a Rheoli 
yn llawn. Caiff y thema hon ei hadolygu'n llawn mewn arolygiadau yn y dyfodol.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Nid yw'r trefniadau arwain yn y lleoliad mor effeithiol ag y dylent fod, ac roedd y trefniadau 
rheoli yn y feithrinfa ar y cyfan yn cynnwys rhai diffygion sylweddol. Gwnaethom gadarnhau 
nad oedd pob system na threfn yn cael ei dilyn. Er enghraifft, nid oedd y bwyd ar y fwydlen 
wythnosol yn cael ei weini, ac nid oedd newidiadau a wnaed i'r fwydlen yn cael eu cofnodi. 
Mae gan y feithrinfa fwydlen dreigl tair wythnos, ac roedd diffyg dewis ar y fwydlen mewn 
rhai achosion. Er enghraifft, ar ddiwrnod cyntaf yr arolygiad, dim ond cracers â menyn a 
gynigiwyd i'r plant fel byrbryd yn y bore. Gwelsom o'r amserlen gweithgareddau dyddiol nad 
oedd y gweithgareddau'n cael eu cynnal, ac unwaith eto, nid oedd newidiadau na 
diwygiadau wedi'u cofnodi. Nid oedd gweithgareddau'n cael eu hadolygu na'u gwerthuso. 
Wrth edrych ar rotâu'r staff a chofrestrau'r ystafelloedd, ni nodwyd bod y plant wedi 
cyrraedd neu adael y feithrinfa mewn rhai achosion. Roedd allwedd cofrestr, a oedd yn cael 
ei defnyddio'n anghyson neu ddim o gwbl. Nid oedd y staff yn cofnodi eu hunain ar 
gofrestrau'r ystafelloedd bob amser, ac nid oedd unrhyw gofnodion o gwbl a oedd yn nodi 
pa aelodau o'r staff a oedd yn hebrwng plant i'r ysgol ac oddi yno. Nid yw'r Person â 
Chyfrifoldeb yn weithiwr ychwanegol bob amser, fel y nodir yn y Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. Dywedwyd wrthym y bydd yn coginio'r bwyd ar ddiwrnodau penodol. 
Gwelsom ei bod yn treulio llawer o amser yn y prif ystafelloedd yn dirprwyo dros y staff pan 
oeddent yn gollwng plant mewn meithrinfeydd neu ysgolion eraill neu'n eu casglu ohonynt, 
yn ogystal â dirprwyo dros y staff a oedd yn bwyta cinio neu'n cymryd seibiant. Mae hyn, 
heb amheuaeth, wedi cael effaith niweidiol ar drefniadau rheoli'r lleoliad, ac mae nifer yr 
hysbysiadau diffyg cydymffurfio a roddwyd a'r argymhellion a wnaed yn dangos hyn. 
Rhoddwyd rolau a chyfrifoldebau penodol i'r tîm rheoli, gan gynnwys y dirprwy reolwr, ac 
nid oedd y rhain wedi'u cyflawni i safon foddhaol.

Nid yw'r trefniadau arwain na'r trefniadau rheoli yn effeithiol, ac mae angen eu datblygu'n 
sylweddol er mwyn sicrhau bod y feithrinfa'n cydymffurfio â'r rheoliadau a'r Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol.

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

Mae angen datblygu'r ffordd y mae'r staff a'r adnoddau yn cael eu rheoli ymhellach. Wrth 
edrych ar ffeiliau'r staff, nid oeddent wedi cael sesiynau goruchwylio priodol na rheolaidd 
nac arfarniad blynyddol. Codwyd y mater hwn yn ystod yr arolygiad blaenorol, ac nid 
aethpwyd i'r afael ag ef. Gwnaethom nodi bod ymarfer y staff mewn rhai meysydd yn wael. 



Gwelsom y staff yn sychu trwynau'r plant pan oeddent yn sefyll y tu ôl iddynt, yn gwneud 
pethau heb ddweud wrth y plant beth roeddent yn mynd i'w wneud ac yn codi'r plant o'r tu 
ôl, heb unrhyw rybudd unwaith eto. Mae nifer o archwiliadau a rhestrau gwirio ar gael i 
helpu i redeg y feithrinfa'n esmwyth, ac nid oedd y rhain wedi'u cwblhau'n llawn nac yn 
gywir. Roedd gwiriadau'r tîm rheoli wedi methu â dangos nad oedd systemau'n cael eu 
dilyn. 

Mae'r ffordd y mae'r staff a'r adnoddau yn cael eu rheoli yn aneffeithlon ac mae angen ei 
gwella.



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 
Trafodwyd y meysydd canlynol ar gyfer gwella gyda'r Unigolyn Cyfrifol a'r Person â 
Chyfrifoldeb fel rhan o'r broses arolygu:

 dylai'r Person â Chyfrifoldeb fod yn weithiwr ychwanegol er mwyn iddi allu 
canolbwyntio ar ei rôl a'i chyfrifoldebau rheoli; 

 dylid cofnodi arsylwadau yn ffeiliau datblygu'r plant yn rheolaidd, a dylai camau 
dysgu nesaf gael eu nodi a'u hadolygu;

 dylai'r cynllun gweithgareddau dyddiol ac wythnosol adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd 
yn y feithrinfa mewn gwirionedd. Dylid gwerthuso'r rhain i weld a ydynt yn effeithiol;

 hyrwyddo llais y plentyn, cynnwys ei safbwyntiau wrth gynllunio a gwerthuso 
gweithgareddau;

 adolygu'r bwydlenni a sicrhau bod ffrwythau a/neu lysiau ffres yn cael eu cynnig yn 
ystod amser byrbryd. Sicrhau bod y bwyd sy'n cael ei goginio yn cael ei wahanu er 
mwyn i'r plant ddewis beth maent yn ei fwyta;

 adolygu arferion gofal i sicrhau eu bod yn briodol i oedran y plant, e.e. faint o amser 
y mae'r plant iau yn ei dreulio wrth y bwrdd yn ystod amser byrbryd a hyrwyddo 
sgiliau hunangymorth i'r plant hŷn;

 adolygu'r adnoddau i sicrhau bod digon o deganau penodol ar gael, megis llyfrau a 
Lego;

 sicrhau bod yr ardal chwarae yn yr awyr agored yn cael ei chynnal a'i chadw i safon 
briodol, e.e. torri'r glaswellt, symud unrhyw deganau neu adnoddau sydd wedi torri;

 adolygu arferion gofal yr holl staff er mwyn sicrhau eu bod yn gwrando ar y plant ac 
yn eu trin â'r parch a'r ystyriaeth fwyaf bob amser, e.e. peidio â'u codi o'r tu ôl na 
sychu eu trwynau heb ddweud wrthynt; 

 sicrhau bod y cynlluniau a'r holl ddogfennaeth yn gywir ac yn adlewyrchu'r hyn sy'n 
digwydd yn y feithrinfa mewn gwirionedd.



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Cynhaliodd dau arolygydd arolygiad dirybudd â phwyslais penodol ddydd Gwener, 21 Medi 
2018, a gwnaeth un ohonynt ymweld â'r feithrinfa am yr ail dro ddydd Llun, 24 Medi 2018. 
Gwnaed hyn mewn ymateb i bryder a godwyd gydag AGC. Treuliodd yr arolygwyr bron 18 
awr yn y feithrinfa. Defnyddiwyd y fethodoleg ganlynol i gasglu gwybodaeth ar gyfer yr 
adroddiad hwn:

 arsylwi ar arferion gofal;

 trafod gyda'r tîm rheoli a'r staff;

 sgwrsio â'r plant;

 archwilio amrywiaeth o ddogfennaeth a oedd yn ymwneud â rheoli'r feithrinfa;

 edrych ar y feithrinfa;

 ystyried gwybodaeth a gedwir gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

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 Louise Ellis

Person â chyfrifoldeb Charlotte Ellis

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 48

Ystod oedran y plant Oedran geni hyd at 12 oed.

Oriau agor Rhwng 7.00am a 6.00pm o ddydd Llun i ddydd 
Gwener

Iaith weithredol y gwasanaeth Saesneg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

12 a 13 Chwefror 2018

Dyddiadau'r arolygiad hwn 21 a 24 Medi 2018

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Nac ydy 

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

Nac ydy 

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

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn darparu'r 'Cynnig 
Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg. Nid yw'n rhagweld, 
yn nodi nac yn diwallu anghenion Cymraeg 
pobl/plant sy'n defnyddio ei wasanaeth neu sy'n 
bwriadu gwneud hynny. Mae'r gwasanaeth wedi'i 
leoli mewn cymuned Saesneg yn bennaf. 
Argymhellwn y dylai'r darparwr gwasanaeth ystyried 
canllawiau strategol olynol "Mwy na Geiriau" 
Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg mewn gofal 
cymdeithasol.

Gwybodaeth Ychwanegol:
Ar hyn o bryd, mae'r feithrinfa'n cyflogi aelod o staff sy'n siarad Cymraeg yn rhugl ac sy'n 
hyrwyddo'r Gymraeg drwy'r feithrinfa.



Arolygiaeth Gofal Cymru
Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010

Hysbysiad Diffyg Cydymffurfio 

Gofal Dydd Plant

Mae’r hysbysiad hwn yn nodi’r meysydd lle nad yw eich gwasanaeth yn cydymffurfio â’r 
rheoliadau. Mae'n ofynnol i chi, y person cofrestredig, gymryd camau gweithredu er mwyn 

sicrhau eich bod yn cydymffurfio o fewn yr amserlenni a bennir.

Mae cyflwyno'r hysbysiad hwn yn fater difrifol. Os na lwyddir i gydymffurfio, bydd 
Arolygiaeth Gofal Cymru yn gweithredu yn unol â’i pholisi gorfodi. 

Mae mwy o gyngor a gwybodaeth ar gael ar wefan AGC 
 www.arolygiaethgofal.cymru

A Bright Start Nursery Rumney

A Bright Start Nursery (Rumney) Ltd
Parc Busnes Spring Meadow

Tredelerch
Caerdydd
CF3 2ES

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2018

file:///C:/Users/rodgersj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ICXAQYFU/www.careinspectorate.wales


Arweinyddiaeth a Rheolaeth Ein Cyf: NONCO-00006686-WMFY 

Y diffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

Amserlen gwblhau 26/10/2018

Disgrifiad o'r diffyg cydymffurfio / Camau gweithredu Rhif y rheoliad

Nid yw cofrestrau'r ystafelloedd yn cael eu cwblhau'n gywir 
drwy nodi pa aelodau o'r staff sy'n gofalu am y plant. Nid yw 
taflenni amser y staff yn cael eu cwblhau'n gywir bob amser. 
Nid yw'r cofnodion sy'n nodi pa aelodau o'r staff sy'n hebrwng 
plant i'r ysgol/meithrinfa ac oddi yno yn cael eu cynnal.

30 (1) (a) Atod3.06

Tystiolaeth

- Nid yw'r person cofrestredig yn cydymffurfio â rheoliad 30 (1) (a) Atod3.06
- Mae hyn am nad yw cofrestrau'r ystafelloedd a ddylai nodi pa blant sy'n mynd i'r feithrinfa a 

pha aelodau o'r staff sy'n gofalu amdanynt yn gwneud hynny; roedd cofrestrau'r ystafelloedd 
yn anghyflawn.

- Gwnaethom edrych ar gofrestr sawl ystafell a rotâu'r staff, ac ni nodwyd bod y plant wedi 
cyrraedd neu adael yr ystafelloedd mewn ffordd gyson. Nid oedd amseroedd cyrraedd a 
gadael y plant yn cael eu cofnodi'n gyson. Nid oedd cofrestrau'r ystafelloedd yn nodi pa 
aelodau o'r staff a oedd yn gofalu am y plant. Mae rhai o'r staff hefyd yn hebrwng plant i'r 
ysgol/meithrinfa ac oddi yno, ac nid yw'r wybodaeth hon wedi'i nodi ar unrhyw rai o'r rotâu. 
Nid yw'r staff yn nodi eu bod wedi cyrraedd neu adael yr ystafelloedd.

- O ran yr effaith ar y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, ni allwn fod yn sicr bod digon o staff 
yn gofalu am y plant i ddiwallu eu hanghenion. Pe bai damwain neu ddigwyddiad, ni fyddem 
yn gallu edrych ar y cofnodion am nad yw'r rhain yn gywir ar hyn o bryd nac yn adlewyrchu'n 
gywir pwy sy'n gweithio yn y gwasanaeth



Yr Amgylchedd Ein Cyf: NONCO-00006692-RJSY 

Y diffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

Amserlen gwblhau 26/10/2018

Disgrifiad o'r diffyg cydymffurfio / Camau gweithredu Rhif y rheoliad

Roedd yr Unigolyn Cyfrifol wedi methu â sicrhau bod 
asesiadau risg priodol ar gael ar gyfer cludo plant i 
ysgolion/meithrinfeydd eraill ac ohonynt, sy'n cael ei alw'n 
hebrwng plant i'r ysgol ac oddi yno.

25 (c)

Tystiolaeth

- Nid yw'r person cofrestredig yn cydymffurfio â rheoliad 25(c)
- Mae hyn am fod yr Unigolyn Cyfrifol wedi methu â sicrhau bod asesiadau risg manwl ar gael 

ar gyfer cludo plant i ysgolion a meithrinfeydd eraill ac ohonynt.
- Gwelsom bedwar asesiad risg, un ar gyfer pob ysgol yr ymwelwyd â hi. Gwelsom fod tri o'r 

pedwar asesiad risg yn nodi mai'r unig risg a nodwyd oedd cael damwain yn y car. Codwyd 
mater diffyg asesiadau risg priodol ar gyfer cludo plant yn ystod yr arolygiad blaenorol ym 
mis Chwefror 2018. Argymhellwyd i'r Unigolyn Cyfrifol y dylid sicrhau bod asesiadau risg 
priodol ar gael.

- O ran yr effaith ar y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, ni allwn fod yn sicr bod y risgiau 
wedi'u hasesu'n briodol a bod unrhyw anawsterau posibl wedi'u lleihau neu'u dileu o 
ganlyniad. Ni allwn fod yn sicr chwaith bod yr holl staff yn ymwybodol o'r risgiau posibl ac yn 
gwneud teithiau mewn ffordd ddiogel a phriodol.



Arwain a Rheoli Ein Cyf: NONCO-00006691-DMYC 

Y diffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

Amserlen gwblhau 30/11/2018

Disgrifiad o'r diffyg cydymffurfio / Camau gweithredu Rhif y rheoliad

Roedd yr Unigolyn Cyfrifol wedi methu â sicrhau bod y staff yn 
cael sesiynau goruchwylio rheolaidd a/neu arfarniadau 
blynyddol.

29 (3) (a)

Tystiolaeth

- Nid yw'r person cofrestredig yn cydymffurfio â rheoliad 29(3)(a)
- Mae hyn am fod yr Unigolyn Cyfrifol a'r Person â Chyfrifoldeb wedi methu â sicrhau bod y 

staff yn cael sesiynau goruchwylio rheolaidd a/neu arfarniadau blynyddol.
- Codwyd pryder yn ystod yr arolygiad blaenorol a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2018 

ynghylch y ffaith nad oedd y staff yn cael sesiynau goruchwylio nac arfarniad, ac 
argymhellwyd y dylai'r Unigolyn Cyfrifol a'r Person â Chyfrifoldeb gynnal sesiynau 
goruchwylio unigol yn fwy rheolaidd. Wrth edrych ar ffeiliau'r staff, nid oeddent yn cael 
sesiynau goruchwylio rheolaidd o hyd. Yn ystod sgwrs â'r arolygwyr, cydnabu'r Person â 
Chyfrifoldeb nad oedd wedi cael cyfarfodydd un-i-un rheolaidd â'r tîm o staff ac nad oedd 
sylw wedi'i roi i'r argymhelliad hwn ar ôl yr arolygiad blaenorol.

- O ran yr effaith ar y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, ni allwn fod yn sicr bod y staff yn cael 
lefel briodol o gymorth ac arweiniad i gyflawni eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau mewn 
ffordd gymwys. Nid oes gan y staff na'r rheolwyr amser na lle priodol i adolygu eu harferion 
a sicrhau, felly, bod gofal plant o'r safon uchaf yn cael ei roi yn y feithrinfa.


