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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Cofrestrwyd Canolfan Gofal Plant Tiddlywinks Childcare Centre Cyfyngedig i ddarparu gofal dydd 
llawn ar gyfer hyd at 43 o blant hyd at 12 mlwydd oed yng Nghanolfan Gofal Plant Tiddlywinks. 
Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o adeilad dau lawr. Mae'r gwasanaeth ar agor o 7am i 
7pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae hefyd yn cynnig clwb brecwast, gofal cofleidiol a 
gofal ar ôl yr ysgol, yn ogystal â chlwb gwyliau. Mae'r gwasanaeth yn cynnig llefydd 
Dechrau'n Deg. Y Gymraeg yw prif iaith y gwasanaeth. Yr unigolion cyfrifol ar ran y cwmni 
yw Elizabeth Cole a Gaynor Richards. Y personau â gofal yw Rhian Jones, Cathryn 
Hopkins, Katie Davies a Heulwen Hewitt. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Mae gan y plant lais ac maent yn mynychu Tiddlywinks yn fodlon. Mae'r mwyafrif o'r plant 
yn rhyngweithio'n dda gydag eraill ac yn ymddiddori yn y profiadau dysgu a 
chwarae a ddarperir iddynt. Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn ofalgar. Fodd bynnag, gall 
rhyngweithio fod yn anghyson. Mae'r staff yn fodelau rôl cadarnhaol i'r plant ac maent yn 
defnyddio canmoliaeth a sticeri fel ffordd o annog a gwobrwyo. 

2. Gwelliannau

Mae'r darparwr wedi prynu'r adeilad yn ddiweddar ac wedi cwblhau gwaith cynnal a chadw 
arno er mwyn gwella'r amgylchedd. 

3. Gofynion ac argymhellion

Rydym yn argymell bod arweinwyr yn sicrhau'r canlynol:

 bod staff yn cofnodi cyflawniadau pob plentyn 
 eu bod yn ffurfioli'r broses oruchwylio 
 bod staff yn atgoffa plant yn gyson i ddweud “os gwelwch yn dda” a “diolch” 
 y caiff y gwaith o gynllunio gweithgareddau ei ddatblygu ymhellach 
 bod staff yn dilyn gweithdrefnau hylendid priodol mewn perthynas â dymis y plant
 bod datganiad ysgrifenedig ar waith i gefnogi sylwadau'r staff ar lafar
 bod staff yn dal y babanod pan fyddant yn eu bwydo o'r botel
 eu bod yn diweddaru'r datganiad o ddiben 
 bod y defnydd o staff yn briodol yn ystod amserau bwyd
 eu bod yn cyflwyno polisi ar gyfer lleoliadau myfyrwyr 
 eu bod yn hysbysu AGC ynghylch unrhyw newidiadau o ran staff, gan gynnwys staff 

ar gyfnod mamolaeth
 y cymerir camau priodol mewn modd amserol pan fydd plant yn anhwylus
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 bod rhieni yn rhoi caniatâd ysgrifenedig i staff roi paracetamol
 bod pob aelod o staff yn gyson wrth reoli rhyngweithiadau’r plant 
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1.  Llesiant
Crynodeb

Mae gan y plant sy'n mynychu'r gwasanaeth lais am eu bod yn gallu gwneud rhai 
dewisiadau. Mae'r plant yn mwynhau eu profiadau chwarae a dysgu. Yn gyffredinol, maent 
yn meithrin perthnasau cadarnhaol gydag eraill, er bod enghreifftiau o ymddygiad digroeso 
ar adegau. Mae'r plant yn datblygu eu sgiliau i fod yn annibynnol.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Mae'r plant yn gwneud rhai penderfyniadau a gwrandewir ar eu lleisiau. 

Rhoddwyd dewis o weithgareddau i'r plant ac, yn ôl pob golwg, roeddent yn hapus ac wedi 
ymgartrefu wrth iddynt barhau i wneud dewisiadau. Er enghraifft, gwelsom staff yn gofyn i 
blant a fyddent yn dymuno mynd allan i chwarae, ac roeddent yn rhydd i wneud hynny. 
Fodd bynnag, ar adegau, ni chafodd ceisiadau'r plant hŷn eu hateb. Er enghraifft, 
gofynnodd un plentyn a fyddai'n gallu cael rhagor o laeth ond ni ddarparwyd rhagor o laeth 
y tro hwnnw. Dro arall, gofynnodd un plentyn, "Ga i ragor o bancos?" ac atebwyd â "Dim 
rhagor o bancos heddiw" ac, yn yr un modd, pan ofynnodd plentyn y canlynol, "Ga i ragor o 
fanana?", dywedwyd wrtho nad oedd rhagor o fananas ar gael. Fodd bynnag, pan godwyd 
hyn â'r unigolyn cyfrifol, dywedwyd wrthym y byddai rhagor ar gael fel arfer. Yn ystod amser 
byrbryd, cynigiwyd llaeth neu ddŵr i'r plant. 

Mae gan y plant lais digonol. 

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

Mae'r plant yn ymdopi â chael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni ac maent yn ffurfio 
cysylltiadau clòs 
â'r staff. 

Roedd y rhan fwyaf o'r plant wedi ymgartrefu ac, o'r rheiny a oedd yn llefain i ddechrau, 
gwnaethant dawelu yn weddol gyflym. Dywedodd rhieni wrthym fod eu plant yn mynychu'r 
gwasanaeth o’u gwirfodd. Aeth rhai plant at y staff i ddangos yr hyn yr oeddent wedi'i 
wneud ac i chwarae gyda nhw. Gwelsom blant yn chwerthin ac yn gwenu wrth iddynt 
chwarae gyda'r staff. Yn ogystal, clywsom blentyn yn dweud wrth aelod o staff yn hyderus 
nad oedd yn dymuno gwisgo ffedog, a chafodd hynny ei gydnabod. Aeth un plentyn at 
aelod o staff gyda'i freichiau ar led a chofleidio'r aelod o staff yn hapus. Gwenodd y plant yn 
falch pan gawsant ganmoliaeth. Er enghraifft, dangosodd un plentyn wrth y staff yr hyn yr 
oedd wedi bod yn ei wneud yn yr hambwrdd twff, ac roedd yn wên o glust i glust pan 
ebychodd y staff 'Waw!' Gwnaeth y plant fwynhau'r sesiwn ddawnsio'n arw, ac fe'u clywsom 
yn chwerthin sawl gwaith yn ystod y sesiwn. 



Tudalen 4

Mae’r plant yn teimlo'n ddiogel, yn hapus a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi. 

1.3 Pa mor dda mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn dysgu mynegi'r hyn sydd ei angen arnynt ac maent yn dysgu cydweithio a
chymryd eu tro. 

Roedd y plant yn gyfforddus ac yn gartrefol y rhan fwyaf o'r amser. Roedd y rhan fwyaf o'r plant yn 
ymddwyn yn briodol trwy gydol ein hymweliad ond roedd rhai plant yn aflonydd ac yn afreolus ar 
adegau. Er enghraifft, dechreuodd un plentyn fwrw'r bwrdd â'i gyllell a'i fforc wrth aros am ei 
ginio. Roedd y plant yn dysgu rheoli eu hymddygiad ac, yn gyffredinol, roeddent yn 
gwrando ar awgrymiadau'r staff i rannu a chymryd eu tro, a gwnaethant ymddiheuro i eraill 
pan y'u hanogwyd. Cyrhaeddodd un plentyn yn hwyrach na'r lleill ac fe'i croesawyd yn 
gynnes gan ei ffrindiau. 

Mae'r rhan fwyaf o'r plant yn ymddwyn yn briodol. 

1.4 I ba raddau mae plant yn mwynhau eu chwarae a’u dysgu?

Mae'r plant yn egnïol ac mae'r rhan fwyaf yn ymgolli yn eu chwarae. 

Roedd gan y plant ddigonedd o gyfleoedd i fynd allan i chwarae, ac roeddent yn mwynhau 
eu chwarae awyr agored. Roeddent yn gallu archwilio'r ardal yn rhydd, ac roeddent yn 
mwynhau eu hymarfer corff, ac roedd y mwyafrif yn mwynhau cymryd rhan mewn sesiwn 
ddawnsio. Gwelsom blant yn gwenu ac yn chwerthin wrth iddynt chwarae yn y cwrt 
chwarae y tu allan. Roedd y plant hefyd yn mwynhau eu chwarae anniben gyda cheirch ac 
ewyn eillio, a gwnaethant fwynhau tasg pwyslais penodol yr wythnos yn ogystal, a oedd yn 
cynnwys addurno templed Elen Benfelen gyda deunyddiau crefft. 

Mae'r plant yn mwynhau eu chwarae a'u dysgu yn arw. 

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

Mae llawer o'r plant yn hyderus ac mae'r plant hŷn yn gallu gwneud pethau drostynt eu 
hunain y rhan fwyaf o'r amser. 

Gwelsom blant ifanc a oedd newydd symud i lawr grisiau o'r ystafell fabanod yn bwydo eu 
hunain yn 
annibynnol yn ystod amser cinio. Fodd bynnag, ni wnaeth y plant hŷn arllwys 
eu diodydd eu hunain a rhoddwyd bwyd ar eu platiau ar eu rhan. Roedd y plant yn 
defnyddio'r toiledau'n annibynnol ac yn golchi eu dwylo wedyn. Gwelsom blant yn dawnsio 
a symud yn hyderus i'r gerddoriaeth, a gwelsom fod y rhan fwyaf o'r plant yn gallu eistedd a 
chanolbwyntio am gyfnod hir o amser yn ystod amser cylch. Roedd y mwyafrif o'r plant yn 
gallu cadarnhau eu henwau wrth iddynt ganu cân gyfarch. Yn ystod y dydd, clywsom rai 
plant yn cyfrif i ddeg yn annibynnol, ac roedd eraill yn gallu adeiladu strwythurau yn 
annibynnol. 
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Mae'r plant yn datblygu ac yn dysgu ac maent yn dod yn annibynnol. 
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2. Gofal a Datblygiad 
Crynodeb

Mae'r staff yn amlwg yn mwynhau gofalu am y plant. Fodd bynnag, collwyd ambell gyfle i 
ddatblygu sgiliau annibyniaeth y plant ymhellach. Yn gyffredinol, mae'r staff yn cadw'r plant yn 
ddiogel ac yn iach ac maent yn rhyngweithio â'r plant, ond mae staff yn anghyson wrth reoli 
ymddygiad. Yn gyffredinol, mae'r staff yn hyrwyddo datblygiad y plant ac yn cynllunio rhai 
gweithgareddau. 

Ein canfyddiadau

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

Mae'r staff wedi derbyn yr hyfforddiant priodol i gadw plant yn ddiogel ac yn iach. Maent yn 
sicrhau y caiff anghenion personol y plant eu diwallu'n gyffredinol ac y caiff 
polisïau'r gwasanaeth eu gweithredu'n briodol gan amlaf. 

Roedd rhai aelodau o staff wedi derbyn hyfforddiant amddiffyn plant yn ddiweddar, ac 
roedd aelodau mwy newydd o staff yn aros am hyfforddiant mewnol. Ymatebodd y staff i'r 
senarios diogelu yn briodol ac, yn gyffredinol, roeddent yn gwybod beth i'w wneud o dan y 
fath amgylchiadau. Gwiriwyd tymheredd y bwyd ac fe'i cofnodwyd cyn i staff weini'r bwyd i'r 
plant. Yn gyffredinol, roedd staff yn cydymffurfio â'r polisïau yn ymwneud â hylendid, ond 
nid oedd dymis y babanod yn cael eu dadheintio trwy ddefnyddio toddiant priodol rhwng 
pob defnydd. Gwelsom hefyd aelod o staff yn bwydo llaeth i fabi o'r botel wrth i'r babi 
orwedd ar glustogau cynnal. O'r pedair ffeil staff a welwyd, roedd gan bob un dystysgrifau 
cymorth cyntaf dilys. Yn ystod ein hymweliad, roedd tymheredd un plentyn yn uchel iawn a 
galwodd y staff y rhiant i gael caniatâd cyn rhoi paracetamol iddo. Achosodd hyn oedi o 
ugain munud am nad oedd yn gallu cael gafael ar y rhiant yn llwyddiannus i ddechrau. Fodd 
bynnag, rhoddwyd paracetamol i'r plentyn yn nes ymlaen ar ôl cael caniatâd ar lafar gan y 
rhiant, a daeth at ei hun. Ar gofrestri'r plant, mae staff yn cofnodi amserau cyfredol a 
chytundebol. Roedd y gwasanaeth yn gweithredu bwydlen fisol ac roedd byrbrydau'n 
cynnwys popgorn, ffrwythau ffres, cŵn poeth, mefus a phancos ac roedd prif gyrsiau yn 
cynnwys cyrri cyw iâr, reis a bara naan, cinio rhost, ham a saws persli, a phasta tiwna pob. 
Roedd arweinwyr yn cadw rhestr o anghenion deietegol unigol y plant ar wal y gegin, a 
gwelsom hefyd wybodaeth fanwl mewn ffeil plentyn ynglŷn ag anoddefgarwch a bwydydd 
addas. Yn ogystal, gwelsom ddogfennaeth fanwl o blentyn ag alergedd. 

Ar y cyfan, mae'r staff yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach.  

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

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod polisi rheoli ymddygiad ar waith ac, ar y cyfan, mae'r staff 
yn cydymffurfio â'r polisi. Fodd bynnag, mae adegau lle nad yw staff yn gyson mewn 
perthynas â rheoli ymddygiad y plant. 
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Gwnaeth staff nodi risgiau ac atgoffa'r plant sut i ymddwyn. Er enghraifft, safodd un plentyn 
ar gadair a dywedodd aelod o staff, "Lawr â ti neu ti'n mynd i gwympo." Ar adeg arall, 
defnyddiodd plentyn ei dafod i lyfu'r bwrdd wrth aros am ei ginio a dywedodd aelod o staff, 
"Dylet ti ddim gwneud hynna… Dyw hynny ddim yn neis.  Dylet ti ddim llyfu'r bwrdd. Paid â 
gwneud hynna." Fodd bynnag, yn ystod amser cinio, roedd llawer o'r staff yn mynd a dod 
o'r gegin yn aml, a oedd yn effeithio ar y defnydd o'r staff, ac, o ganlyniad, gwnaeth hyn 
effeithio ar ryngweithio a rheoli ymddygiad. Wrth i’r plant aros am eu cinio, gofynnodd aelod 
o staff y canlynol iddynt, "Pwy all eistedd fel fi? Eistedd yn llonydd a dwylo ar fy mhen-
gliniau… Da iawn, merch dda." Ac eto, atgoffodd aelod o staff plentyn i "fwyta'n neis, os 
gwelwch yn dda" a dilynwyd hyn gan ganmoliaeth ar lafar. Yn ogystal, gwelsom aelod o 
staff yn canmol plentyn â sticer. Fodd bynnag, yn ystod amser cinio, aeth plentyn â'i geg at 
y plât i fwyta'r creision, gan ddweud "edrychwch arna i", ond, y tro hwnnw, ni wnaeth yr 
aelod o staff ymyrryd. Yn gyffredinol, nid oedd y plant yn dweud "os gwelwch yn dda" a 
"diolch" yn naturiol ac, er i rai aelodau o staff eu hannog i ddweud hynny, nid oedd hyn yn 
gyson drwyddi draw. Gwnaeth y staff ganmol y plant am gyfrif yn ystod amser cylch, a 
gwnaethant hefyd eu canmol am eu hymdrechion wrth iddynt gwblhau tasgau â phwyslais 
penodol. 

Mae anghysondeb yn y ffordd y mae staff yn rheoli rhyngweithio. 

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

Mae'r staff yn cynllunio rhai gweithgareddau yn ystod y dydd ond mae cyfnodau lle y gallai 
plant elwa ar anogaeth ychwanegol. 

Roedd staff yn gosod teganau ar y byrddau ac yn trefnu tasgau â phwyslais penodol i'r 
plant gymryd rhan ynddynt. Roedd y rhain yn cynnwys sesiynau stori, dawnsio a chanu, 
posau jig-so, adeiladu, chwarae yn yr awyr agored, a thasg â phwyslais penodol a oedd yn 
cynnwys gwaith crefft ar thema benodol. Thema'r tymor oedd straeon tylwyth teg ac, er inni 
weld cynllunio ar gyfer y themâu blaenorol, dywedodd aelod o staff wrthym eu bod wedi 
llunio cynllun y tymor hwn ond nad oedd ar gael ar ddiwrnod yr arolygiad am fod angen ei 
deipio'n daclus. Fodd bynnag, roedd copi o weithgareddau'r wythnos honno ar gael. Yn 
ystod amser cinio, tra oedd yr holl blant yn aros am eu bwyd, sylweddolodd aelod o staff 
nad oedd cyllyll a ffyrc ar y byrddau a pharhaodd i'w gosod ar y byrddau o flaen y plant. Yn 
ogystal, gwnaeth staff arllwys llaeth neu ddŵr i gwpanau'r plant yn ystod amser bwyd. 
Roedd y plant yn anniddig wrth iddynt aros am amser hir am eu cinio, a gwnaethant aros 
hanner awr cyn iddynt gael diodydd yn ystod amser cinio. Roedd staff yn dilyn cynnydd y 
plant a oedd yn rhan o gynllun Dechrau'n Deg, ond nid oeddent yn cofnodi datblygiadau'r 
plant eraill yn ffurfiol. Roedd yr arweinwyr wedi nodi eu bod yn bwriadu cofnodi cynnydd 
datblygiadol pob plentyn yn yr adroddiad ansawdd gofal diwethaf. Mae'r staff yn defnyddio 
asesiadau WellComm ar ddechrau pob tymor. 

Mae'r staff yn darparu cyfleoedd digonol i hyrwyddo chwarae, dysgu a datblygiad y plant. 
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3. Yr Amgylchedd
Crynodeb

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac yn sicrhau y caiff gwiriadau 
diogelwch perthnasol eu cwblhau'n rheolaidd. Mae'r amgylchedd yn y broses o gael ei 
ddiweddaru ac mae'r arweinwyr yn ymdrechu i wella'r amgylchedd er budd y plant. Mae'r 
arweinwyr yn darparu amrediad o adnoddau i'r plant. 

Ein canfyddiadau

3.1 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau diogelwch yr amgylchedd?

Mae'r arweinwyr yn rhoi mesurau ar waith i sicrhau bod y gwasanaeth yn ddiogel ac yn 
sicrhau y caiff gwiriadau cynnal a chadw eu cwblhau. 
 
Yn ystod yr arolygiad, roedd y gwasanaeth yn cael ei ailaddurno. Ar y cyfan, roedd y gwaith 
yn cael ei gwblhau ar benwythnosau a nosweithiau. Fodd bynnag, roedd yr unigolyn cyfrifol 
wedi rhoi trefniadau ar waith i sicrhau y caiff plant eu hamddiffyn. Er enghraifft, os oedd 
gweithwyr yn ymweld â'r adeilad yn ystod y dydd, roedd yn rhaid iddynt lofnodi'r llyfr i 
ymwelwyr. Roedd gollyngiad wedi bod yn y toiledau y noson cyn inni gyrraedd ond, o dan 
amgylchiadau anodd iawn, gwnaeth yr unigolyn cyfrifol ymdrechu i sicrhau bod y 
gwasanaeth yn gallu agor, ac aeth i'r afael â'r mater yn brydlon. Roedd y fynedfa'n ddiogel 
iawn ac ni allai unrhyw un gael mynediad at y feithrinfa heb gael ei adael i mewn gan staff. 
Roedd yr arweinwyr wedi derbyn cyllid yn ddiweddar i osod system fynedfa ddiogel yn ei 
lle. Roedd llyfr i ymwelwyr ar waith a gofynnwyd inni lofnodi'r llyfr wrth gyrraedd. Dyfarnwyd 
sgôr hylendid bwyd o bedwar i'r feithrinfa ym mis Ionawr 2018. Roedd cyfarpar diogelwch 
megis gatiau diogelwch ar waith lle'r oedd ei angen. Roedd gwiriadau diogelwch tân yn cael 
eu cynnal bob mis ac roedd yr allanfeydd tân yn glir. Yn ogystal, cynhaliwyd ymarferion tân 
yn rheolaidd. Roedd y system wresogi wedi cael ei gwasanaethu'n ddiweddar ac roedd y 
dyfeisiau trydanol hefyd wedi cael eu profi. 

Mae'r arweinwyr yn cymryd camau priodol i sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel. 

3.2 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau addasrwydd yr amgylchedd?

Mae'r arweinwyr yn sicrhau y caiff yr amgylchedd ei gynnal a'i gadw'n dda, ac maent yn 
ymdrechu i wella'r amgylchedd er budd y plant. 

Yn ystod yr arolygiad, nid oedd un ystafell yn cael ei defnyddio ac felly roedd y plant a oedd 
dros ddwy flwydd oed yn defnyddio'r brif ystafell a'r estyniad. Roedd yr ystafell fabanod yn 
dal i fod mewn defnydd ac roedd gan y babanod fynediad hefyd at yr ystafell gysgu a'r 
ystafell newid cewynnau. Roedd y darparwr wedi prynu'r adeilad yn ddiweddar ac roedd 
wedi bod yn rhagweithiol wrth sicrhau y caiff y gwaith adnewyddu ei gwblhau ar unwaith, 
gan gynnwys paentio, adnewyddu'r to a gosod unedau golau trydanol. Roedd yr adnoddau'n 
cael eu cadw mewn bocsys ar uchder y plant, ond nid oedd pob bocs wedi'i labelu'n glir ac, ar y 
cyfan, roedd staff yn gosod yr adnoddau ar y byrddau ac mewn hambyrddau twff yn barod 
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i'r plant chwarae â nhw. Roedd ardal awyr agored wedi'i chyfarparu'n dda, ac roedd hyn yn 
galluogi'r plant i fwynhau ymarfer corff. Roedd cynllun yr ardal awyr agored yn darparu 
digonedd o gyfleoedd ar gyfer chwarae'r plant, gan gynnwys detholiad o deganau i'w gyrru, 
cegin fwd, llong fôr-ladron, ffrâm ddringo a byrddau addysgiadol. Fodd bynnag, ni chafodd y 
babanod fynediad at yr ardal awyr agored yn ystod yr arolygiad. Roedd yr arweinwyr wedi 
darparu amrediad o fyrddau a chadeiriau addas a oedd yn briodol i oedran y plant. Roedd 
yr adnoddau yn yr ardal dros ddwy flwydd oed yn cynnwys doliau a phramiau, dinosoriaid, 
îsl, tŷ doliau, cornel gegin, deunyddiau crefft, pypedi, teganau adeiladu a chwarae rôl. Yn yr 
ardal o dan ddwy flwydd oed, roedd yr adnoddau yn cynnwys cadeiriau sbonciog, teganau 
meddal, cornel synhwyraidd a chwpwrdd teganau, ac roedd hefyd deunyddiau crefft yn y 
cwpwrdd storio yn y coridor. 

Yn gyffredinol, mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas. 

3.3 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau ansawdd yr adnoddau a’r offer?

Mae'r plant yn elwa ar adnoddau, cyfarpar a theganau priodol. 

Roedd gan ystafell y plant hŷn adnoddau a chyfarpar priodol ar gyfer amrediad oedran y plant yn y 
feithrinfa, ond roedd llai o adnoddau ar gael i'r plant iau. Roedd rhai adnoddau wedi cael eu storio yn 
y drydedd ystafell oherwydd y gwaith adnewyddu. Roedd yr adnoddau yn addas o ran dyluniad ac 
mewn cyflwr da, ac roeddent yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda. Yn ystod amserau bwyd, roedd staff 
yn darparu llestri a chyllyll a ffyrc addas. Eisteddai'r plant ar fyrddau a chadeiriau maint plant. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod ansawdd yr adnoddau a'r cyfarpar yn ddigonol. 
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4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Crynodeb

Mae'r arweinwyr yn Tiddlywinks yn sicrhau y caiff y gwasanaeth ei redeg yn dda a bod 
ganddo ethos o ganolbwyntio ar anghenion y plant. Mae'r staff yn derbyn cefnogaeth trwy 
arfarniadau rheolaidd, er na chaiff cyfarfodydd goruchwylio rheolaidd eu gweithredu'n 
rheolaidd yn y gwasanaeth. 

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae gan arweinwyr synnwyr eglur o bwrpas ac mae'r datganiad o ddiben yn rhoi darlun 
cywir o'r gwasanaeth. Maent yn cefnogi'r tîm o staff ac yn sicrhau y caiff polisïau eu 
diweddaru. 

Roedd pecyn cynhwysfawr i rieni ar waith, a oedd yn cynnwys datganiad o ddiben, ac 
roedd hwn yn cynnwys yr wybodaeth berthnasol i rieni ac yn adlewyrchu'r gwasanaeth a 
ddarperid. Fodd bynnag, er ei bod ar gael yn y pecyn hwn, nid oedd peth gwybodaeth ar 
gael o fewn y datganiad o ddiben ei hun. Roedd tîm o staff sefydledig yn gweithio yn y 
gwasanaeth. Roedd systemau ar waith i ddarparu lleoliadau i fyfyrwyr a rhoi cyfleoedd i 
fyfyrwyr wneud cynnydd yn eu hastudiaethau, ac roedd myfyriwr yn bresennol yn ystod yr 
arolygiad. Fodd bynnag, nid oedd gan y gwasanaeth bolisi ar gyfer lleoliadau myfyrwyr ar 
waith. Roedd gan y gwasanaeth gynllun gweithredol ar waith, yr oedd y bwrdd 
ymddiriedolwyr wedi cytuno iddo. 

Mae'r arweinyddiaeth yn effeithiol yn y gwasanaeth hwn ar y cyfan. 

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

Mae gan arweinwyr systemau ar waith ar gyfer casglu safbwyntiau'r plant a'r rhieni.

Roedd yr arweinwyr wedi casglu adborth y rhieni ar y gwasanaeth, a oedd yn cynnwys 
ymatebion cadarnhaol yn canmol y gwasanaeth. Roedd y plant wedi cwblhau holiaduron 
darluniadol. Yn ogystal, roedd llyfr sylwadau ar gael i rieni gyfrannu eu hadborth o ddydd i 
ddydd. Aeth yr arweinwyr i'r afael â'r adborth a roddwyd gan y rhieni, a gwnaethant lunio 
adroddiad ysgrifenedig, a gafodd ei anfon ymlaen at Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Ers yr 
adroddiad ansawdd gofal diwethaf, mae'r arweinwyr hefyd wedi llunio astudiaeth effaith 
gynhwysfawr ac wedi anfon copi ymlaen at AGC. Roedd y gwasanaeth wedi derbyn grant i 
gwblhau gwaith cynnal a chadw a gwaith adnewyddu. 

Mae'r arweinwyr yn gwerthfawrogi adborth ac yn ymroddedig i gynllunio ar gyfer gwella. 

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

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y gwasanaeth wedi'i staffio'n gywir a bod y staff yn 
cydweithio'n dda. 
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Gwelsom bedair ffeil staff a oedd yn dangos bod yr aelodau o staff wedi cwblhau 
hyfforddiant gorfodol yn ogystal â hyfforddiant i ddatblygu eu gyrfaoedd. Roedd y rhan 
fwyaf o'r wybodaeth ar waith mewn perthynas ag addasrwydd staff ond nid oedd gan ddau 
aelod o staff eirdaon ysgrifenedig, er i'r unigolyn cyfrifol ddweud wrthym ei bod wedi derbyn 
geirdaon ar lafar. Er bod staff yn allgofnodi y rhan fwyaf o'r amser, roedd rhai adegau pan 
nad oedd rhai ohonynt wedi gwneud hyn. Roedd staff yn derbyn arfarniadau blynyddol a 
chynhaliwyd cyfarfodydd staff a chyfarfodydd rheoli rheolaidd, a chadwyd cofnodion o'r 
rhain. Fodd bynnag, er y cynhaliwyd cyfarfodydd goruchwylio un i un yn y gorffennol, nid 
oedd system gadarn ar waith ar hyn o bryd ar gyfer cyfarfodydd goruchwylio un i un 
rheolaidd â staff. Roedd yr arweinwyr wedi sicrhau bod pecynnau gyrru ar gael i'r aelodau o 
staff sy'n gyrru'r bws mini, a bod yr holl wiriadau a'r ddogfennaeth briodol wedi'u cwblhau. 
Roedd yr arweinwyr hefyd yn darparu llawlyfr cynhwysfawr ar gyfer y staff. Roedd yr 
arweinwyr yn gallu darparu cymorth un i un ar gyfer y plant a chanddynt anghenion 
ychwanegol, ac roeddent hefyd wedi darparu cymorth lleoedd mewn cydweithrediad â'r 
awdurdod lleol. Mae aelodau o'r staff wedi cwblhau cwrs Elklan Lefel 3 ar gyfer y 
blynyddoedd cynnar, ac mae rhai aelodau o'r staff wedi cwblhau'r cwrs meithrin Dechrau'n 
Deg yn ddiweddar. 
Mae'r gwaith o reoli ymarferwyr, staff ac adnoddau yn effeithiol y rhan fwyaf o'r amser. 

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae'r arweinwyr wedi datblygu perthnasau da â rhieni, Dechrau'n Deg a sawl sefydliad 
cymunedol a lleol. 

Rhoddwyd pecyn gwybodaeth i rieni cyn i'w plentyn ddechrau yn y gwasanaeth, a oedd yn 
cynnwys y datganiad o ddiben, contract, ffurflen gofrestru, datganiad dyletswydd gofal, 
datganiad alergeddau, bwydlenni enghreifftiol, a sawl polisi a gwybodaeth ddefnyddiol arall. 
Gwelsom fod trafodaeth ymlaciedig rhwng rhieni a staff wrth iddynt ollwng a chasglu eu 
plant. Gwnaethom dderbyn un holiadur gan rieni, ac roedd y rhiant yn canmol y 
gwasanaeth: "Mae'n feithrinfa hon yn dda ac mae pob aelod o staff yn hyfryd." Roedd gan y 
gwasanaeth bolisi drws agored ar gyfer y rhieni ac roedd hefyd yn darparu hysbysfwrdd â 
gwybodaeth i rieni, ac roedd y plant o dan ddwy flwydd oed yn derbyn dyddiadur dyddiol 
hefyd. Yn ogystal, roedd gan y gwasanaeth dudalen breifat ar Facebook ac roedd 
arweinwyr yn cyfathrebu'n rheolaidd trwy lythyrau a chylchlythyrau. 

Mae'r gwasanaeth wedi datblygu partneriaethau cadarnhaol gyda'r rhieni a'r gymuned leol.  
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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
Dim

5.2       Argymhellion ar gyfer gwella
Rydym yn argymell bod arweinwyr yn sicrhau'r canlynol:

 bod staff yn cofnodi cyflawniadau pob plentyn
 eu bod yn ffurfioli'r broses oruchwylio 
 bod staff yn atgoffa plant yn gyson i ddweud “os gwelwch yn dda” a “diolch” 
 y caiff y gwaith o gynllunio gweithgareddau ei ddatblygu ymhellach 
 bod staff yn dilyn gweithdrefnau hylendid priodol mewn perthynas â dymis y plant
 bod datganiad ysgrifenedig ar waith i gefnogi sylwadau'r staff ar lafar 
 bod staff yn dal y babanod pan fyddant yn eu bwydo o'r botel
 eu bod yn diweddaru'r datganiad o ddiben 
 bod y defnydd o staff yn briodol yn ystod amserau bwyd
 eu bod yn cyflwyno polisi ar gyfer lleoliadau myfyrwyr
 eu bod yn hysbysu AGC ynghylch unrhyw newidiadau o ran staff, gan gynnwys staff 

ar gyfnod mamolaeth 
 y cymerir camau priodol mewn modd amserol pan fydd plant yn anhwylus
 bod rhieni yn rhoi caniatâd ysgrifenedig i staff roi paracetamol 
 bod pob aelod o staff yn gyson wrth reoli rhyngweithiadau'r plant
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn

Roedd hwn yn arolygiad dirybudd, llawn a gynhaliwyd yn rhan o’n hamserlen arferol o 
arolygiadau. Gwnaeth un arolygydd gwblhau dau ymweliad â'r gwasanaeth ar 22 a 23 
Mawrth 2018 a gwnaethom roi adborth ar 27 Mawrth 2018. 

Gwnaethom y canlynol: 

 arolygu dogfennau a pholisïau yn ystod yr arolygiad 
 arsylwi ar y plant a'r staff 
 cwblhau arsylwadau ar un plentyn trwy ddefnyddio dull y Fframwaith Arsylwi Cryno 

ar gyfer Arolygu (SOFI 2) er mwyn casglu tystiolaeth o ymgysylltiad y plant a'r gofal a 
ddarperir gan staff 

 siarad â'r person â gofal, rhieni, plant a staff 
 dadansoddi'r holiaduron gan y staff a rhieni 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym 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

Unigolion cyfrifol Elizabeth Cole
Gaynor Richards

Personau â gofal Rhian Jones
Cathryn Hopkins
Katie Davies
Heulwen Hewitt

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 43

Ystod oedran y plant Hyd at 14 mlwydd oed 

Oriau agor 7am–7pm, ddydd Llun i ddydd Gwener

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy iaith

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

27 Tachwedd 2015

Dyddiadau’r ymweliadau arolygu hyn 22 a 23 Mawrth 2018

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Ydy, mae gan y gwasanaeth leoedd Dechrau'n Deg. 

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

Nac ydy

Ydy'r gwasanaeth hwn yn darparu 
cynnig gweithredol y Gymraeg?

Mae hwn yn wasanaeth sy'n gweithio tuag at 
ddarparu cynnig gweithredol y Gymraeg ac sy'n 
dangos ymdrech sylweddol o ran hyrwyddo defnydd 
o'r Gymraeg a'i diwylliant. 

Gwybodaeth ychwanegol:


