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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 gydag Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC) 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
Roedd hwn yn arolygiad llawn i brofi a ymdriniwyd â materion diffyg cydymffurfio a nodwyd 
yn yr arolygiad diwethaf, a gynhaliwyd yn dilyn pryder a godwyd gyda CIW, yn briodol. 
Gwelsom fod dau allan o'r tri achos o ddiffyg cydymffurfio wedi'u bodloni'n foddhaol, ond nid 
oedd wedi cyrraedd dyddiad y trydydd achos eto. Caiff hyn ei archwilio mewn arolygiad yn y 
dyfodol. 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.  Mae'r plant 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 gan rai o'r 
prif ystafelloedd well adnoddau nag eraill. Gwnaethom nodi y rhoddwyd rhywfaint o sylw i'r 
ardal chwarae yn yr awyr agored ond bod angen datblygu'r ardal yn gyffredinol o hyd er 
mwyn sicrhau bod y plant yn gwneud y defnydd gorau ohoni. Gwelsom fod y Gymraeg yn 
cael ei hyrwyddo a'i datblygu'n dda.  Mae agweddau ar yr arweinyddiaeth wedi gwella, er 
bod hwn yn faes y mae angen ei gwella a'i datblygu o hyd er mwyn sicrhau y darperir gofal 
o'r ansawdd gorau yn y feithrinfa. 

2. Gwelliannau
Mae'r meysydd canlynol o ddiffyg cydymffurfio bellach wedi'u bodloni'n foddhaol: 

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

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

Nodwyd y gwelliannau canlynol: 
 adolygwyd y bwydlenni ac mae mwy o ffrwythau a llysiau ffres yn cael eu cynnig, yn 

enwedig fel rhan o'r byrbrydau a gynigwyd i'r plant bob dydd;

 mae llais y plentyn yn cael ei hyrwyddo am fod eu syniadau yn cael eu casglu a'u 
cynnwys yn y cynlluniau; 
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 mae ffeiliau datblygu'r plant yn cynnwys arsylwadau rheolaidd; 

 mae amseroedd byrbryd a phrydau bwyd yn hyrwyddo mwy o annibyniaeth i'r plant 
drwy ganiatáu i'r plant hŷn arllwys eu diodydd eu hunain a gweini bwyd i'w hunain.

3. Gofynion ac argymhellion 
Gwnaed argymhellion 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.
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1.  Llesiant 
Crynodeb 

Ar y cyfan, gwelsom fod y plant yn hapus, wedi setlo ac wedi datblygu cydberthnasau 
cadarnhaol â'r staff sy'n gofalu amdanynt. Mae'r rhan fwyaf o'r plant yn brysur ac yn gallu 
chwarae ag amrywiaeth o weithgareddau sy'n ysgogi ei chwilfrydedd a'u datblygiad. Mae'r 
plant yn cael cymorth i ddatblygu annibyniaeth a sgiliau hunangymorth.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Mae gan y plant lais ac mae eu hanghenion yn cael eu hystyried.  Gall y rhan fwyaf o'r plant 
symud o amgylch y feithrinfa a dilyn eu diddordebau eu hunain. Mae gan bob ystafell 
ddewis o weithgareddau a chyfarpar y gall plant eu defnyddio'n annibynnol ar y cyfan. Mae 
gan y brif ystafell cyn-ysgol fynediad uniongyrchol at ofod chwarae yn yr awyr agored a 
gwnaethom nodi fod y drws hwn yn cael ei gadw ar agor fel bod y plant yn gallu symud yn 
rhydd, a gwnaethant fanteisio ar hynny.  Gwelsom fod y plant yn yr ystafell cyn-ysgol yn 
cael budd o systemau newydd sy'n ystyried eu barn ac yn nodi ei diddordebau. Er 
enghraifft, yn y gwaith cynllunio wythnosol mae gofod sy'n cofnodi'r dewisiadau a wnaed 
gan y plant mewn perthynas â'u chwarae a'u hadnoddau. Fodd bynnag, nid yw'r system 
newydd wedi cael ei mabwysiadu mewn ystafelloedd eraill. Mae'r plant hefyd wedi cyfrannu 
at "restr dymuniadau" o deganau yr hoffent eu cael yn y feithrinfa. Gwnaethom nodi fod y 
plant yn gyfforddus yn mynd at staff, gofyn am help neu gael sgwrs gyffredinol. Gwelsom 
fod y rhan fwyaf o'r plant yn cymryd yn rhan yn dda a chafodd pob un ohonynt eu hannog i 
fynegi eu barn wrth chwarae neu siarad â'r staff. Gwelsom o'r cofnodion fod trefniadau 
cartref a dewisiadau personol plant iau yn cael eu nodi pan fyddant yn cofrestru a, lle 
bynnag y bo'n bosibl, cânt eu dilyn, sy'n helpu'r plant i setlo. 

Mae gan y plant lais a gwrandewir ar eu dymuniadau, eu barn a'u dewisiadau, ac mae'r 
staff yn ymateb iddynt mewn ffordd gadarnhaol.

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 hapus ac wedi ymlacio a setlo ar y cyfan. Gwelsom y plant yn cyrraedd y 
feithrinfa a gwnaethant adael eu rhieni/gofalwyr yn brydlon er mwyn chwarae gyda 
gweithgareddau a oedd wedi dal eu diddordeb. Dywedodd y plant wrthym pwy oedd eu 
ffrindiau a gwnaethant ddangos ardaloedd o'r feithrinfa i ni lle roeddent yn hoffi chwarae. 
Roedd y staff yn rhyngweithio ac yn chwarae gyda'r plant ym mhob ystafell chwarae, er bod 
gan rai o'r ystafelloedd adnoddau gwell na rhai eraill. Yn yr ystafell plant bach hŷn, dyfernir 
'Star of the Day' i'r plant ac maent hefyd yn gwisgo bathodynnau i wobrwyo ymddygiad da, 
megis y bathodyn 'Good Listening', ac roedd plentyn yn gwisgo hwn yn falch. Rhoddir 
sticeri i'r plant yn yr ystafell cyn-ysgol, ac eto roedd y plant yn gwisgo'r rhain gyda rhywfaint 
o falchder, sy'n helpu'r plant i deimlo'n hapus ac yn cael eu gwerthfawrogi. Mae'r plant yn 
mynd at staff i gael cwtsh a sylw ac mae'r staff yn eu cysuro'n gyflym pan fyddant wedi'u 
hanafu neu'n drist.
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Mae'r plant wedi meithrin cysylltiadau da â'r staff, sy'n elfen bwysig o ran sicrhau bod y 
plant yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel.

1.3 Pa mor dda y mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn rhyngweithio'n dda gyda'u cyfoedion ac mae'r staff yn cefnogi eu datblygiad 
cymdeithasol.  Gwelsom fod y rhan fwyaf o'r plant hŷn yn gwrtais ac yn gallu cymryd eu tro. 
Gwnaeth y plant ymateb yn dda pan oedd y staff yn defnyddio ymadroddion fel "We are 
kind to our friends." Roedd gorfodi'r ymddygiad cadarnhaol hwn yn annog y plant i fod yn 
garedig i'w gilydd ac roedd yn eu hatgoffa o'r hyn a oedd yn dderbyniol heb ddefnyddio iaith 
negyddol. Gwnaethom glywed y plant yn dweud 'please' a 'thank you' drwy gydol yr 
arolygiad. Roedd y plant yn amlwg yn falch pan oedd y staff yn eu canmol am rannu a bod 
yn garedig i'w gilydd. Gwelsom digon o enghreifftiau o'r plant hŷn yn rhannu eu teganau a 
meithrin cydberthnasau â'u cyfoedion. Yn yr ystafell cyn ysgol, roedd y plant yn siarad am y 
Nadolig a'u gwaith crefft, ac roedd yn amlwg eu bod yn edrych ymlaen at gael ymweliad 
gan Siôn Corn cyn bo hir. Ymatebodd y plant iau yn dda i'r staff yn gofalu amdanynt a 
gwnaethant ddilyn cyfarwyddiadau a chanllawiau syml a roddir. Gwnaeth y plant yn yr 
ystafell plant bach hŷn chwarae'n dda gyda'i gilydd i adeiladu cledrau trên, gan ddysgu 
sgiliau rhannu a chydweithio. Yn ystod gweithgaredd canu ar gyfer y feithrinfa gyfan, 
gwelsom fod rhai o'r plant iau yn colli amynedd, a oedd yn ddealladwy o ystyried eu 
hoedran ifanc a natur y gweithgaredd a gynhelir. 

Mae'r plant yn mwynhau rhyngweithio’n gadarnhaol â'u cyfoedion a'r bobl sy'n gofalu 
amdanynt.

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

Mae bron bob un o'r plant yn llawn cymhelliant ac yn ymgysylltu â'u chwarae a'u dysgu. 
Gwelsom y plant yn chwarae gydag amrywiaeth o deganau a oedd yn briodol i'w hoedran 
megis blociau adeiladu, dŵr, iâ a chwarae tywod. Gwnaeth grŵp o'r plant hŷn fwynhau 
adeiladu tŵr mawr a gwnaethant chwarae'n dda gyda'i gilydd, yn amlwg yn mwynhau 
cwmni ei gilydd.  Fodd bynnag, gwnaethom nodi fod y plant yn colli amynedd weithiau yn yr 
ystafell i blant o dan ddwy oed. Nid oedd digon o deganau ac adnoddau i ennyn eu 
diddordeb. Er enghraifft, roedd braidd dim tywod na theganau yn yr hambwrdd tywod. Nid 
oedd y llyfrau yn briodol i'w hoedran ac nid oedd y gweithgareddau a gynllunnir yn eu 
hysgogi. Gwnaethom nodi fod y plant wedi diflasu ac, mewn rhai achosion, wedi dechrau 
dringo ar y celfi. Roedd y cyfleusterau chwarae yn yr awyr agored ar gyfer plant o dan 2 
oed yn gyfyngedig i ychydig o amser yn y prynhawn. Roedd amserlenni'r ystafell yn nodi y 
dylai'r plant gael cydbwysedd o weithgareddau wedi'u trefnu a chwarae rhydd. Fodd 
bynnag, nid oedd pob aelod o'r staff yn dilyn cynlluniau gweithgareddau'r ystafell ac felly ni 
allwn sicrhau fod y plant yn cael cydbwysedd priodol o weithgareddau wedi'u harwain gan y 
plant a'r oedolion. Nid oes llawer o werthusiadau o weithgareddau nac ymatebion y plant ar 
gael. Mae gwerthuso gweithgareddau'n effeithiol yn ategu'r gwaith cynllunio yn y dyfodol er 
mwyn sicrhau ei fod yn briodol ac yn diwallu anghenion a diddordebau'r plant.  

Dangosodd arsylwadau fod y rhan fwyaf o'r plant yn mwynhau eu chwarae a'u dysgu ond 
gallai cynllunio a gwerthuso gweithgareddau manylach ddatblygu hyn ymhellach. Dylai 
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datblygu cyfleoedd chwarae priodol gydag amrywiaeth o adnoddau ar gyfer pob plentyn fod 
yn flaenoriaeth.

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

Mae'r plant yn dysgu ac yn datblygu'n dda ar y cyfan ac mae tystiolaeth o hyn yn dechrau 
cael eu nodi yn eu cofnodion/ffeiliau dysgu. Gwnaethom nodi fod cyfleoedd i'r plant hŷn yn 
ystod amser byrbryd wedi gwella gan eu bod bellach yn gallu arllwys eu diodydd eu hunain 
a helpu eu hunain i fwyd yn ystod amser byrbryd. Gwelsom fod y plant hŷn yn mynd i'r 
toiled yn annibynnol; roedd ffedogau wedi'u rhoi ger yr ardal chwarae sy'n gwneud llanast a 
oedd wedi galluogi'r plant i'w defnyddio'n annibynnol. 

Mae'r plant yn cael eu cefnogi i wella eu sgiliau annibyniaeth a fydd yn eu helpu pan 
fyddant yn symud ymlaen i ysgol llawn amser. 
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2. Gofal a Datblygiad 
Crynodeb 

Ar y cyfan, gwelsom fod y staff yn dangos eu bod yn gwerthfawrogi eu cydberthnasau â'r 
plant ac maent yn darparu amrywiaeth o weithgareddau iddynt er mwyn eu helpu i 
ddatblygu. Mae gan y staff y cymwysterau a'r profiad priodol.

Ein canfyddiadau

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

Mae'r rhan fwyaf o'r systemau sydd ar waith yn helpu'r plant i aros yn ddiogel ac yn iach. 
Fodd bynnag, gwelsom nad oedd y wybodaeth ddeitegol sy'n ymwneud ag alergeddau a 
gofynion deietegol crefyddol ar wal yr ystafell fwyta bob amser yn gyfredol.  Nid oedd y 
wybodaeth sydd ar gael yn y gegin yn cael ei throsglwyddo’n gywir i'r ystafell fwyta er 
gwybodaeth i dîm y staff. Codwyd hyn gyda'r Unigolyn Cyfrifol a'r Person â Chyfrifoldeb fel 
rhan o'r broses arolygu. Gwnaed diwygiadau priodol ac roedd yr holl wybodaeth yn gywir 
pan wnaethom ddychwelyd y diwrnod canlynol ar gyfer ein hail ymweliad. Mae asesiadau 
risg ar gyfer teithio i ysgolion a meithrinfeydd eraill wedi'u hadolygu a'u diwygio ac maent yn 
ddigon cadarn. Cafodd y feithrinfa dyfarniad Lefel 5 gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd a 
gwelsom fod profion larymau tân a gweithdrefnau gwacáu oherwydd tân yn cael eu cynnal.  
Cynhelir asesiadau risg dyddiol a chaiff y rhain eu cwblhau gan y staff mewn modd 
amserol. Fodd bynnag, ni wnaethom nodi ar ein hymweliad cyntaf fod y plant yn cael 
mynediad i'r ardal chwarae yn yr awyr agored heb i'r ardal gael ei pharatoi'n briodol. Roedd 
yr offer yn wlyb ac nid oedd wedi sychu'n iawn cyn i'r plant fynd allan, a gallai hyn fod wedi 
achosi iddynt lithro. Gwnaethom adolygu'r polisïau a gweithdrefnau ar gyfer meddyginiaeth 
a gwelsom fod rhieni/gofalwyr yn llofnodi i roi caniatâd i'w plentyn gael meddyginiaeth. 
Cafodd llyfrau damweiniau eu cwblhau'n gywir.  Nid oedd natur y damweiniau wedi peri 
pryder i'r arolygwyr. Cafodd y plant eu hannog i olchi eu dwylo cyn amser byrbryd ac ar ôl 
defnyddio'r toiled, ac mae'r plant hŷn yn cymryd rhan yn y rhaglen glanhau dannedd 
'Cynllun Gwên', sy'n eu cefnogi i ddatblygu arferion da am oes.

Mae angen i'r arweinwyr a'r staff barhau i sicrhau bod y systemau sydd ganddynt ar waith 
yn cael eu dilyn er mwyn sicrhau bod y plant yn cael gofal diogel a phriodol.

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

Mae staff y feithrinfa yn gyson o ran eu dull o ddelio ag ymddygiad annymunol. Gwnaethom 
drafod y strategaethau y mae'r staff yn eu defnyddio yn y feithrinfa a gwelsom fod y rhain yn 
unol â'r polisi rheoli ymddygiad. Mae'r staff yn amyneddgar ac yn siarad â'r plant yn glir am 
yr hyn sy'n ddisgwyliedig yn y feithrinfa. Ym mhob rhan o'r feithrinfa, gwnaethom glywed y 
staff yn atgoffa'r plant "be kind" i'w gilydd a gwnaethant eu hannog i gymryd eu tro. Mae'r 
staff yn gweithredu fel modelau rôl da drwy ddweud os gwelwch yn dda a diolch a 
rhyngweithio'n gwrtais. Gwelsom eu bod yn siarad mewn llais tawel a thyner, a oedd yn 
barchus ac yn gynnes. Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, gwnaethom glywed y staff yn siarad 
am sefyllfaoedd yn eu bywydau personol ac yn trafod eu plant/teulu eu hunain ag aelodau 
eraill o'r staff pan oedd y plant yn bresennol neu pan ddylent fod wedi bod yn siarad neu'n 
chwarae â nhw.
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Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu amgylchedd tawel a sicr i'r plant chwarae a dysgu. Fodd 
bynnag, dylai'r staff fabwysiadu dull proffesiynol o weithredu bob amser.

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

Gellid gwneud mwy i hyrwyddo chwarae, dysgu a datblygiad y plant. Ceir rhywfaint o 
enghreifftiau o arfer da mewn rhai o'r prif ystafelloedd, er nad yw hyn wedi'i ymgorffori ym 
mhob un o'r ystafelloedd. Er enghraifft, mae'r amserlen ystafell ar gyfer yr ystafell 
fabanod/plant bach yn hollol wahanol i'r hyn sy'n digwydd.  Mae'r cynlluniau 
gweithgareddau yn dueddol o restru'r adnoddau sydd eu hangen yn hytrach na chynllunio 
gweithgareddau a nodi meysydd dysgu.  Er bod ffeiliau datblygu'r plant wedi gwella ers yr 
arolygiad diwethaf, nid oedd y camau dysgu nesaf yn cael eu cofnodi bob amser, ac nid 
oedd y rhai a nodwyd eisoes yn cael eu hadolygu.  Caiff egwyddorion y Cyfnod Sylfaen eu 
rhoi ar waith yn yr ystafell cyn ysgol ac mae'r gwaith cynllunio yn nodi'r gwahanol feysydd 
dysgu. Caiff yr iaith Gymraeg ei hyrwyddo a'i dathlu ac mae rhai arddangosiadau Cymraeg 
hyfryd. Mae'r plant hŷn yn gallu cyfrannu at y gwaith cynllunio a chaiff eu syniadau eu nodi 
yn y cynlluniau ac mewn llyfr ar wahân. Nid yw'r feithrinfa yn llawn ac felly mae'r staff yn 
adnabod y plant y maent yn gofalu amdanynt yn dda ac roeddent yn gallu trafod eu 
hanghenion â ni yn hyderus. 

Mae gan y staff ddealltwriaeth dda o anghenion datblygu'r plant ond mae angen gwella 
cofnodion ysgrifenedig sy'n ymwneud â'r gwaith cynllunio yn ogystal â chofnodion 
datblygiad y plant.
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3 Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Mae'r amgylchedd dan do yn olau, yn lân ac yn agored.  Mae rhai arddangosiadau hyfryd 
sy'n arddangos gwaith y plant. Mae angen datblygu'r ardal chwarae yn yr awyr agored 
ymhellach er mwyn sicrhau ei bod yn darparu lle chwarae i'r plant sy'n eu hysgogi 
ymhellach.

Ein canfyddiadau

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

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel. Mae'r staff yn cwblhau rhestrau 
gwirio asesiadau risg dyddiol; ystyrir bob y rhain yn gadarn ac yn drylwyr. Fodd bynnag, ni 
chafodd y cyfarpar chwarae yn yr awyr agored ei sychu'n iawn cyn i'r plant ddefnyddio'r 
ardal hon a gallai hyn fod wedi achosi perygl llithro neu faglu. Roedd y tystysgrifau 
diogelwch ar gyfer y trydan a'r nwy yn gyfredol ac roedd y tystysgrifau yswiriant hefyd yn 
gyfredol. Roedd y cynlluniau gwacáu oherwydd tân yn fanwl ac yn gynhwysfawr.  Roedd yr 
ystafelloedd chwarae yn ymddangos yn rhydd rhag peryglon baglu ac roeddent yn llefydd 
diogel i chwarae a dysgu. Gwnaed rhywfaint o welliannau i'r ardal chwarae yn yr awyr 
agored. Mae'r feithrinfa yn ddiogel ac mae'r drws ffrynt wedi'i gloi bob amser ac mae'r ardal 
chwarae yn yr awyr agored wedi'i diogelu â ffensys. Mae'r staff yn ymwybodol o'u 
cyfrifoldebau wrth weini bwyd ac maent yn gwisgo menig a ffedogau priodol. 

Mae'r arweinwyr yn gydwybodol ac yn ystyriol o'u cyfrifoldebau o ran darparu lleoliad diogel 
ar gyfer eu staff a'r plant sy'n mynychu'r feithrinfa. 

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

Mae gan y feithrinfa fynediad diogel ac ardal briodol dan do ac yn yr awyr agored i'r plant 
chwarae ynddynt. Mae ystafell gysgu ar wahân i fabanod ac mae ganddynt ardal newid 
cewynnau sydd ar wahân i'w ystafell chwarae. Mae gan y plant hŷn fynediad at ystafell 
ymolchi gyda thoiledau bach a basnau golchi dwylo i gefnogi annibyniaeth. Mae gan y plant 
eu pegiau cotiau eu hunain i hongian eu bagiau a'u heiddo personol. Gwelsom fod pob 
rhan o'r feithrinfa yn lân ac mewn cyflwr da. Gwnaethom nodi fod gwaith celf y plant wedi'u 
harddangos ar draws y feithrinfa gyfan a oedd yn creu awyrgylch dymunol ac yn dangos 
ymdeimlad o ddiogelwch a pherthyn i'r plant. Roedd cynllun pob ystafell yn galluogi'r plant i 
gael gafael ar deganau ac adnoddau yn annibynnol. Fodd bynnag, nid oedd llawer o 
adnoddau yn yr ystafell fabanod/plant bach ac nid oedd rhai ohonynt yn addas i ystod 
oedran y plant. Hefyd, yn yr ystafell plant bach hŷn, nid oedd yr adnoddau yn adlewyrchu'r 
pwnc a oedd dan sylw. Er enghraifft, roedd siop i fod yn agos at y cornel cartref. Fodd 
bynnag, gwnaethom nodi nad oedd gan y siop adnoddau priodol megis til, rhestr brisiau ac 
arian ffug; byddai pob un o'r rhain wedi gwella profiadau dysgu a chwarae'r plant.

Ar y cyfan, mae'r amgylchedd yn addas ond mae angen gwella rhai adnoddau ymhellach er 
mwyn sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei gynnal i safon dda. 
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3.3 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a’r cyfarpar o 
ansawdd?

Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau a'r cyfarpar o ansawdd rhesymol. Mae'r celfi yn briodol ar 
gyfer ystod oedran y plant. Mae dewis da o deganau ac adnoddau amlddiwylliannol sy'n 
datblygu sgiliau Cymraeg. Ymddengys bod digon o adnoddau ar gael, ond ni chaiff y rhain 
eu dosbarthu mewn modd priodol. Er enghraifft, roedd bag llawn tywod ar gael ond roedd 
rhai o'r hambyrddau tywod bron yn wag.  Nid oedd pob un o'r llyfrau yn yr ystafell 
fabanod/plant bach yn briodol ar gyfer ystod oedran y plant a gwnaethom hefyd nodi fod y 
tŷ doliau pren yn un o'r ystafelloedd chwarae eraill wedi'i torri ac roedd angen ei newid neu 
ei drwsio. Fodd bynnag, roedd deunyddiau celf a chrefft ar gael mewn niferoedd priodol ac 
yn addas at y diben. Gwnaed rhywfaint o welliannau i'r ardal chwarae yn yr awyr agored ers 
yr arolygiad diwethaf, er bod angen ei datblygu o hyd i sicrhau y gall y plant ei defnyddio 
drwy gydol y flwyddyn.

Mae angen i ddysgwyr fod yn ystyriol o ansawdd a dosbarthiad rhai o'r adnoddau a'r 
amgylchedd awyr agored gyda'r nod o sicrhau gwelliant parhaus.
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4 Arwain a Rheoli
Crynodeb 

Mae trefniadau arwain a rheoli'r lleoliad yn gwella. Mae ganddynt amrywiaeth dda o bolisïau 
a gweithdrefnau yn ogystal â systemau er mwyn cefnogi'r gwaith cyffredinol o reoli'r lleoliad. 
Fodd bynnag, mae angen cymhwyso'r rhain a'u rhoi ar waith yn y feithrinfa yn gyson er 
mwyn sicrhau cydymffurfiaeth lawn â rheoliadau a'r safonau gofynnol cenedlaethol.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae'r gwaith o arwain y feithrinfa yn gwella ac maent wedi cyflwyno rhai prosesu er mwyn 
mynd i'r afael â'r argymhellion a'r diffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad diwethaf. 
Mae Datganiad o Ddiben clir a chaiff polisïau a gweithdrefnau eu hadolygu'n flynyddol er 
mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn berthnasol. Mae'r Person â Chyfrifoldeb a'r dirprwy 
reolwr wedi cyflwyno system ar gyfer goruchwylio staff a threfnwyd y bydd arfarniadau 
blynyddol yn cael eu cynnal dros y deufis nesaf. Mae'r staff yn gwybod at bwy y dylent fynd 
os bydd ganddynt unrhyw bryderon neu anawsterau. Gwnaethom edrych ar bob un o 
ffeiliau'r staff a gwelsom fod y gweithdrefnau recriwtio priodol wedi'u cwblhau. Fodd 
bynnag, roedd llawer o wybodaeth yn ymwneud â'r hyfforddiant a ymgymerwyd ar goll o'r 
ffeiliau ac roedd tystysgrifau ar goll. Gwnaethom archwilio cofrestrau'r ystafelloedd a 
gwelsom fod y gwaith o gadw cofnodion mewn perthynas â'r rhain wedi gwella. Fodd 
bynnag, nid yw'r Person â Chyfrifoldeb, yr Unigolyn Cyfrifol na'r dirprwy reolwr bob amser 
yn cofrestru eu hunain ar gofrestrau'r ystafelloedd os ydynt yn gweithio/cyflenwi ar gyfer 
staff absennol er mwyn sicrhau y caiff y gymhareb oedolion i blant ei chynnal. Gwnaethom 
hefyd nodi nad oedd y gweithgareddau a gynllunnir ar gyfer y plant bob amser wedi'u 
paratoi ymlaen llaw, megis torri allan, a gwnaethom siarad â'r Person â Chyfrifoldeb ynglŷn 
â sicrhau bod gan y staff ddigon o amser i gynllunio a pharatoi eu hadnoddau ac ystafell 
chwarae, dan do ac yn yr awyr agored.

Ar y cyfan, mae'r arweinyddiaeth yn fwy effeithiol ac mae'r tîm rheoli yn awyddus i sicrhau 
ei fod yn gwneud y gwelliannau sydd eu hangen er mwyn sicrhau y darperir y gofal o'r 
ansawdd uchaf i'r plant a'u teuluoedd. 

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

Mae trefniadau hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwelliant yn faes sy'n datblygu o hyd.  
Mae'r Person â Chyfrifoldeb a'r dirprwy reolwr wedi llunio cynllun gweithredu er mwyn helpu 
i fynd i'r afael â'r materion a godwyd â nhw yn yr arolygiad hwn ac mewn arolygiadau 
blaenorol.  Gwnaethom nodi fod pwyntiau ar gyfer gwella wedi'u codi gyda'r tîm staff drwy 
gyfarfodydd tîm a sesiynau goruchwylio unigol. Nid yw'r Person â Chyfrifoldeb yn cynnal 
arsylwadau neu wiriadau rheolaidd o'r ystafelloedd ar hyn o bryd. Byddai hyn yn helpu i 
sicrhau bod y staff yn dilyn y gweithdrefnau newydd ac i gadarnhau ansawdd a nifer yr 
adnoddau a'r cyfleoedd chwarae ar gyfer y plant. Cynhaliwyd adolygiad ar Ansawdd y Gofal 
ym mis Mehefin 2018 a nodwyd pwyntiau ar gyfer gwella. Fodd bynnag, gwnaethom nodi 
nad oedd rhai o'r rhain wedi'u rhoi ar waith yn y feithrinfa eto, megis cofnodi llais y plentyn.
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Mae'r tîm rheoli yn deall pwysigrwydd hunanwerthuso effeithiol. Fodd bynnag, nid yw'r 
gweithdrefnau ac arferion gwaith newydd yn cael eu rhoi ar waith yn gyson na'u dilyn gan y 
staff na'r tîm rheoli bob amser. 

4.3 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. 
Gwelsom nad yw'r systemau newydd yn cael eu dilyn yn gyson bob amser. Er enghraifft, 
gwnaethom nodi nad oedd rhai o gofrestrau'r ystafelloedd bob amser yn cael eu cwblhau'n 
gyson, roedd y gwaith cynllunio ar gyfer gweithgareddau mewn rhai o'r prif ystafelloedd yn 
annigonol ac roedd angen ei fonitro'n agosach. Wrth edrych ar ffeiliau'r staff, gwelsom fod y 
gwiriadau recriwtio angenrheidiol wedi'u cwblhau. Mae rolau a chyfrifoldebau'r staff wedi'u 
diffinio ar ffurf disgrifiad swydd. Mae bron i bob aelod o'r staff yn gymwys hyd at lefel 2 
neu'n uwch, ac roedd digon o staff yn gweithio a oedd yn meddu ar y cymhwyster cymorth 
cyntaf pediatrig a'r hyfforddiant diogelu angenrheidiol. Roedd cynlluniau wrth gefn ar waith 
er mwyn lleihau effaith unrhyw absenoldebau staff. Mae rhai o'r staff yn gweithio'n rhan 
amser a byddant yn cyflenwi ar gyfer absenoldebau a drefnwyd os bydd angen.  Ni chaiff 
staff asiantaeth eu defnyddio. 

Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth lawn â'r rheoliadau gwarchod plant a'r safonau gofynnol 
cenedlaethol, mae angen gwella'r ffordd y caiff y staff a'r adnoddau eu rheoli.

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae'r partneriaethau'n effeithiol ar y cyfan. Mae'r staff yn cyfathrebu â'r rhieni bob dydd 
drwy daflen gyfathrebu ac mae'r rhain yn darparu gwybodaeth hanfodol i rieni sy'n 
ymwneud â threfniadau dyddiol eu plant pan fyddant yn y feithrinfa. Gwelsom fod y staff a'r 
rhieni yn cyfathrebu ar ddechrau ac ar ddiwedd y dydd ac roeddent yn rhoi gwybodaeth glir 
am ddiwrnod eu plentyn. Mae'r feithrinfa yn trefnu trip i weld Siôn Corn a bydd hefyd yn 
gwahodd y rhieni i'w cyngerdd Nadolig, ac mae'r rhain yn hyrwyddo cydberthnasau agored 
â rhieni a theuluoedd y plant. 

Mae'r gwasanaeth yn dangos cydberthnasau gwaith effeithiol sy'n hanfodol i feithrin 
ymddiriedaeth â'r rhieni er mwyn sicrhau bod y plant yn cael y cymorth addas. 
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5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1     Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Nodwyd y diffyg cydymffurfio canlynol yn ystod yr adolygiad diwethaf ym mis Medi 2018. 
Nid yw'r dyddiad terfyn a bennwyd i fynd i'r afael â'r diffyg cydymffurfio hwn wedi bod eto, 
ac felly mae yn yr arfaeth o hyd. 

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

5.2   Argymhellion ar gyfer gwella
Nodwyd yr argymhellion canlynol ar gyfer gwella yn yr arolygiad diwethaf ac roeddent yn yr 
arfaeth o hyd neu nid oeddent wedi'u hymgorffori'n llawn i arferion bob dydd y feithrinfa ac 
felly bydd angen eu hailystyried mewn arolygiadau yn y dyfodol.

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

 dylai ffeiliau datblygu'r plant gynnwys y camau dysgu nesaf. Dylai'r rhain 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;

 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.

Argymhellion ar gyfer gwella a nodwyd yn yr arolygiad hwn:

 Sicrhau bod yr ystafelloedd, yr ardal chwarae yn yr awyr agored a'r gweithgareddau 
yn barod ar gyfer y plant;

 adolygu'r holl dystysgrifau hyfforddiant ar gyfer y staff, diweddaru cofnodion 
hyfforddiant a sicrhau bod pob tystysgrif yn barod i gael ei harchwilio;

 sicrhau bod y staff yn dilyn yr holl weithdrefnau newydd yn gyson drwy wirio ac 
arsylwi'r ystafelloedd yn rheolaidd
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 dylai'r Unigolyn Cyfrifol, y Person â Chyfrifoldeb a'r dirprwy reolwr gynnwys eu 
hunain ar gofrestrau'r ystafell os ydynt yn gofalu am y plant a'u cynnwys yn y 
cymarebau plant ac oedolion. 
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 
Cynhaliodd dau arolygydd arolygiad dirybudd llawn ddydd Mawrth 13 Medi 2018, a 
gwnaeth un ohonynt ymweld â'r feithrinfa am yr ail dro ddydd Mercher 14 Tachwedd 2018.  
Treuliodd yr arolygwyr bron 17 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.arolygiaethgofal.cymru/


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

21 a 24 Medi 2018

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 13 a 14 Tachwedd 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.


