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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Cofrestrwyd Cylch Meithrin Tynewydd gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn 2014 i 
ddarparu gofal ar gyfer hyd at 60 o blant. Mae'r Pwyllgor wedi penodi Unigolyn Cyfrifol i 
weithredu ar ei ran, ac mae Person â Chyfrifoldeb sydd wedi cymhwyso'n briodol wedi cael 
ei phenodi i redeg y gwasanaeth o ddydd i ddydd. Mae'r gwasanaeth ar hyn o bryd yn 
rhedeg clwb brecwast, sesiynau bore a phrynhawn, a chlwb cinio. Mae'r gwasanaeth wedi'i 
gofrestru i ddarparu gofal ar gyfer plant rhwng 0 a 12 oed, ac yn gweithredu o hen neuadd 
gymunedol yn Nhreherbert. Mae'r gwasanaeth yn darparu lleoedd sydd wedi'u hariannu 
gan Dechrau'n Deg, ac mae hefyd yn ddarparwr addysg a gaiff ei arolygu gan Estyn. 
Gwasanaeth Cymraeg yw'r gwasanaeth hwn, gyda defnydd achlysurol o'r Saesneg.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Yn yr arolygiad â phwyslais penodol hwn, gwelsom fod y plant yn hapus, wedi setlo ac 
yn dangos diddordeb yn yr amrywiaeth o hwyl a gweithgareddau diddorol sydd ar gael 
iddynt. Maent yn mwynhau treulio amser gyda'u cyfoedion a'r oedolion sy'n gofalu 
amdanynt. Mae'r amgylchedd yn addas ar gyfer y plant ac mae ganddynt ardal awyr 
agored amgaeedig y gallant ei defnyddio. Caiff y gwasanaeth hwn ei reoli i safon 
foddhaol.

2. Gwelliannau
Arolygiad â phwyslais penodol oedd yr arolygiad hwn, felly nid oedd yn ystyried y 
gwelliannau. Caiff yr argymhellion a wnaed yn yr arolygiad diwethaf eu hystyried yn yr 
arolygiad llawn nesaf. Yn ystod yr arolygiad nodwyd risgiau yn yr amgylchedd 
gennym, gan fod ceblau rhydd y gallai'r plant fod wedi cael gafael arnynt. Cymerwyd 
camau gweithredu ar unwaith gan y Person â Chyfrifoldeb, felly ni wnaethom gyflwyno 
hysbysiad diffyg cydymffurfio.

3. Gofynion ac argymhellion 
Gwnaed argymhellion arfer da mewn perthynas â'r themâu llesiant ac arwain a rheoli 
a grynhoir ar ddiwedd yr adroddiad hwn.



1.  Llesiant 
Crynodeb 

Roedd hwn yn arolygiad â phwyslais penodol. Ni wnaethom ystyried y thema hon yn llawn 
a chaiff hyn ei ystyried yn fwy manwl yn yr arolygiad llawn nesaf. Yn yr arolygiad hwn 
gwelsom fod y plant yn hapus, wedi ymlacio ac yn brysur. Mae'r plant yn mwynhau'r 
gweithgareddau diddorol a'r profiadau sydd wedi'u cynllunio ar eu cyfer. Mae cyfleoedd da 
i'r plant ddatblygu eu hannibyniaeth.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Gwelsom llawer o'r plant yn symud o amgylch y gwasanaeth yn annibynnol yn dilyn eu 
diddordebau eu hunain o ran yr hyn yr oeddent am ei chwarae ac am ba hyd. Roedd y 
plant a oedd yn mynd at y staff i gael help neu i ofyn am bethau yn cael ymateb 
priodol gan y staff a oedd yn gwrando arnynt. Dywedodd y Person â Chyfrifoldeb 
wrthym eu bod yn gweithredu system byrbryd dreigl er mwyn i'r plant allu dewis pryd 
roeddent yn cael rhywbeth i'w fwyta. 

Caiff hawliau'r plant i fynegi eu hunain yn ddirwystr ac i wneud dewisiadau eu parchu 
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 wedi ymlacio, yn gyfforddus ac wedi datblygu cysylltiadau â'u gweithwyr 
allweddol. Roedd rhai o'r plant yn ceisio cysur a thawelwch meddwl gan eu gweithwyr 
allweddol ac yn setlo'n gyflym ar ôl cwtsh neu amser un i un. Mae'r plant yn gyfarwydd 
â threfn y lleoliad, sy'n rhoi ymdeimlad o sicrwydd a pherthyn iddynt. Roeddent yn 
adnabod rhai o enwau'r staff a'r plant eraill ac yn chwarae'n hapus mewn grwpiau 
bach ac ochr yn ochr â'i gilydd. Roedd rhai ffotograffau o'r plant yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau yn cael eu harddangos, ond roeddent ar lefel uchel felly ni allai'r plant 
eu gweld.

Mae'r plant yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus yn y gwasanaeth hwn.

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

Mae'r plant yn datblygu eu hyder a'u hannibyniaeth. Mae'r rhan fwyaf o'r plant yn rhoi 
cynnig ar brofiadau newydd ac yn cael ymdeimlad o falchder yn eu cyflawniadau. 
Dangosodd y plant foddhad eu bod wedi cyflawni rhywbeth yr oeddent wedi bwriadu 
ei gyflawni yn eu chwarae. Er enghraifft, gwelsom y plant a oedd wedi treulio amser yn 
'pobi' yn y gornel gartref, yn mynd at y staff i ddangos iddynt beth roeddent wedi'i 
wneud. Mae cyfleodd da i fod yn annibynnol a gwelsom bod y plant yn gallu datblygu 
a defnyddio sgiliau hunangymorth. Caiff y plant eu hannog i gasglu eu platiau a'u 
cwpanau eu hunain yn ystod amser byrbryd, rhoi bwyd sydd dros ben yn y bin ac 
arllwys eu diodydd eu hunain o jygiau bach. Roedd hancesi papur yn cael eu cadw ar 



lefel isel a gallai'r plant gael gafael arnynt yn annibynnol i chwythu eu trwynau ac i 
sychu eu wynebau.

Mae'r plant yn meithrin eu hannibyniaeth a'u hyder drwy'r profiadau sydd ar gael 
iddynt.



2. Gofal a Datblygiad 
Crynodeb 

Roedd hwn yn arolygiad â phwyslais penodol. Ni wnaethom ystyried y thema hon yn llawn 
a chaiff hyn ei ystyried yn fwy manwl yn yr arolygiad llawn nesaf.



3. Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Roedd hwn yn arolygiad â phwyslais penodol. Ni wnaethom ystyried y thema hon yn llawn 
a chaiff hyn ei ystyried yn fwy manwl yn yr arolygiad llawn nesaf. Fodd bynnag, gwnaethom 
gynnal gwiriad gweledol o'r safle a gwelsom fod gan y plant fynediad i amrywiaeth dda o 
offer ac adnoddau i gefnogi eu dysgu a'u datblygiad a oedd yn addas ar gyfer oedran grŵp 
y plant.



4. Arweinyddiaeth a Rheoli
Crynodeb 

Roedd hwn yn arolygiad â phwyslais penodol. Ni wnaethom ystyried y thema hon yn llawn 
a chaiff hyn ei ystyried yn fwy manwl yn yr arolygiad llawn nesaf. Mae'r staff yn cael 
cymorth er mwyn darparu gwasanaeth lle gall y plant gyflawni eu potensial yn llawn.  

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae systemau a gweithdrefnau ar waith er mwyn rheoli'r gwasanaeth i safon briodol. 
Mae'r Datganiad o Ddiben hwn yn fanwl a chaiff ei adolygu'n rheolaidd ond nid oedd 
amseroedd y sesiynau Dechrau'n Deg yn glir. Cedwir cofrestr o bresenoldeb y staff a'r 
plant, a gofynnir i ymwelwyr lofnodi pan fyddant yn cyrraedd ac yn gadael. 
Gwnaethom edrych ar gontractau'r plant a gwelsom eu bod wedi'u cwblhau'n dda ar y 
cyfan, gyda'r rhieni'n llofnodi slipiau caniatâd ar gyfer teithiau, ffotograffau ac eli haul. 
Fodd bynnag, nid oedd crefydd y plant wedi'i gofnodi ar rhai o'r ffurflenni cofrestru.

Roedd y staff yn cael eu defnyddio'n effeithiol yn ystod y sesiwn, ac roddent wedi 
cwblhau hyfforddiant gorfodol ac ychwanegol er mwyn cefnogi eu hymarferion. Roedd 
ffeiliau recriwtio'r staff wedi'u cwblhau'n dda ar y gyfan, fodd bynnag nid oeddent yn 
cynnwys eu contractau cyflogaeth. Yn dilyn yr arolygiad, gwaeth y Person â 
Chyfrifoldeb anfon tystiolaeth o gontractau cyflogaeth wedi'u llofnodi atom.

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



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;

 Diweddaru'r datganiad o ddiben er mwyn nodi bod lleoedd Dechrau'n Deg 
hefyd yn cael eu darparu yn y prynhawn;

 arddangos ffotograffau'r plant ar lefel isel i roi ymdeimlad pellach o berthyn 
iddynt;

 sicrhau bod contract pob plentyn wedi'i gwblhau'n llawn gan nodi crefydd y 
plant.



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad â phwyslais penodol a wnaed yn dilyn pryder a godwyd. 
Ymwelodd un arolygydd â'r gwasanaeth, yn ddirybudd;

 Gwnaethom arsylwi arferion gofal;

 gwnaethom gynnal gwiriad gweledol o'r safle;

 gwnaethom ystyried gwybodaeth sydd ar gael i AGC cyn yr arolygiad,a

 gwnaethom edrych ar rywfaint o ddogfennaeth. Gwnaethom ganolbwyntio ar y 
datganiad o ddiben, contractau plant a ffeiliau staff.

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

http://www.careinspectorate.wales/


7. Ynglŷn â'r gwasanaeth

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

Unigolyn Cyfrifol Darren Warren

Person â chyfrifoldeb Cerys Warren

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 60

Ystod oedran y plant 0 i 12 oed

Oriau agor 08:00am i 16:00pm yn ystod yr wythnos

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

16 Tachwedd 2017

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 18 Medi 2018

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Ydy 

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

Ydy 

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: Dim


