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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Cylch Meithrin Rhostryfan wedi'i leoli yn y neuadd gymunedol yn Ysgol Gynradd 
Rhostryfan, ger Caernarfon ac mae wedi'i gofrestru i ofalu am hyd at 26 o blant o dan 12 
oed. Mae'r gwasanaeth ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol 
rhwng 08.45 a 12.45 ac mae'n cynnig lleoedd i blant sy'n gymwys i fanteisio ar Hawl i 
Ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar yr Awdurdod Lleol. 

Y personau cofrestredig yw Angharad Williams a Sian Roberts. Catrin Owen a Rhian  
Hughes yw'r personau sy'n gyfrifol am reoli'r cylch meithrin o ddydd i ddydd. Mae'r 
gwasanaeth hwn yn darparu'r ‘Cynnig Rhagweithiol’ ar gyfer yr Iaith Gymraeg.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Mae'r plant yn teimlo'n ddiogel ac yn fodlon ar yr arferion dyddiol sy'n eu helpu i fod yn 
annibynnol ac i ddatblygu.  Mae'r staff yn cydweithio fel tîm; maent yn annog rhyngweithio 
cadarnhaol, yn cynllunio gweithgareddau diddorol ac yn adnabod y plant yn dda. Mae'r 
arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel a bod yr adnoddau yn addas ar gyfer 
oedran a chamau datblygu'r plant. Mae gan yr arweinwyr gydberthnasau cadarnhaol â'r 
rhieni a'r ysgol. Fodd bynnag, mae angen i'r arweinwyr wneud newidiadau er mwyn sicrhau 
y cydymffurfir â'r rheoliadau a'r safonau gofynnol. 

2. Gwelliannau

 Ers yr arolygiad diwethaf mae'r gwasanaeth wedi rhoi gweithdrefnau ar waith er 
mwyn atal y plant rhag mynd ar y llwyfan yn y neuadd; cafwyd datganiad o ddiben 
diwygiedig gan gynnwys y rhif ffôn cywir i gysylltu â ni a phrynwyd cyfleuster golchi 
dwylo newydd i'w ddefnyddio yn yr ystafell chwarae.

 Ers yr arolygiad, mae'r person cofrestredig wedi rhoi adroddiad manylach i ni ar y 
ffordd y bydd y gwasanaeth yn gofalu am y plant rhwng 11.45 a 12.45.

3. Gofynion ac argymhellion 

Nodwyd gennym nad oedd y gwasanaeth yn bodloni'r gofynion cyfreithiol o ran sicrhau bod 
digon o staff â chymwysterau addas ar ddyletswydd i ofalu am y plant; cedwir cofnodion 
presenoldeb y staff a'r plant; cynhelir cofnodion damweiniau a digwyddiadau ac mae gan o 
leiaf un aelod o'r staff sy'n gofalu am y plant gymhwyster cymorth cyntaf addas. Nid ydym 
wedi cyflwyno hysbysiadau diffyg cydymffurfiaeth y tro hwn gan nad oedd yn effeithio'n 



sylweddol ar y plant nac yn risg sylweddol i'r plant. Rydym yn disgwyl i'r personau 
cofrestredig gymryd camau i unioni hyn. 

Rydym wedi gwneud argymhelliad mewn perthynas â staff yn cwblhau Adnodd Archwilio 
Atal a Rheoli Heintiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 



1. Llesiant 
Crynodeb 

Mae'r plant yn hyderus i wneud dewisiadau priodol, yn mynegi eu hunain ac yn cyfleu eu 
hanghenion.  Maent yn gyfarwydd â'r drefn ddyddiol ac yn fodlon arni ac yn datblygu 
cydberthnasau ac yn gwneud ffrindiau. Mae'r plant yn mwynhau cymryd rhan mewn 
gweithgareddau amrywiol sy'n hyrwyddo eu datblygiad ac yn eu helpu i ddysgu. 

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Mae'r plant yn cael dweud eu dweud o ran yr hyn a wnânt a'r gofal a ddarperir.

Mae'r plant yn cyfleu eu hanghenion yn dda, er enghraifft, aeth un plentyn at aelod o'r staff 
yn hyderus a gofyn am gael defnyddio ipad. Gwrandawodd yr aelod o'r staff ar y plentyn ar 
unwaith ac wedyn dewisodd y plentyn eistedd a defnyddio'r ddyfais wrth ymyl ei ffrindiau. 
Roedd y plant yn rhydd i symud o amgylch yr ystafell chwarae, gan benderfynu beth 
roeddent am ei chwarae a gyda phwy. Roeddent yn cael rhoi eu barn ar y caneuon 
roeddent am eu canu a, phan ofynnwyd iddynt, roedd pob un ohonynt am fynd allan i 
chwarae. 

Mae gan y plant lais cryf ac mae'r staff yn gwrando arnynt.

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 gyfarwydd iawn â'r gwasanaeth a'r gweithdrefnau.

Roedd y plant wedi setlo ac yn hapus, ac roeddent yn wên o glust i glust wrth iddynt 
chwarae. Roeddent yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cynnwys yn y 
gwasanaeth ac roeddent wrth eu bodd pan oedd y staff yn gofyn iddynt ‘pwy sy'n byw….?’ 
a ‘pwy sy'n dod o….?’, gyda phob un yn ei dro yn falch o ateb y cwestiwn. Roedd gan y 
plant ymdeimlad o berthyn am fod eu gwaith crefft yn cael ei arddangos a gallent fynd i gael 
eu byrbrydau eu hunain o'u bagiau a oedd yn cael eu storio ar begiau o fewn eu cyrraedd. 
Roedd y plant yn gyfarwydd â'r drefn ddyddiol a oedd yn eu helpu i deimlo'n ddiogel. 

Mae'r plant bob amser yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus ac yn teimlo eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi. 

1.3 Pa mor dda y mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn rhyngweithio'n dda ac yn deall rheolau'r gwasanaeth. 



Roedd y plant yn rhyngweithio'n gadarnhaol â'i gilydd a'r staff ac yn chwarae'n fodlon wrth 
ymyl eu ffrindiau neu'n eistedd i siarad ag aelod o'r staff. Roeddent yn parchu ei gilydd drwy 
aros eu tro i olchi eu dwylo a gwnaethant ddangos cwrteisi drwy ddweud os gwelwch yn 
dda a diolch. Roeddent yn deall rheolau ymddygiad, megis sefyll mewn llinell i fynd allan i 
chwarae ac roeddent yn gwrando'n dda ar gyfarwyddiadau gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn 
helpu i dacluso cyn amser byrbryd. 

Mae'r plant yn deall yr hyn a ddisgwylir ganddynt ac yn rhyngweithio'n gadarnhaol.

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

Mae'r plant yn cael amrywiaeth o gyfleoedd i gymryd rhan mewn dewis amrywiol o 
brofiadau chwarae a dysgu.  

Roedd digon o weithgareddau ar gael i'r plant er mwyn cynnal eu diddordeb a'u helpu i 
ddysgu drwy chwarae. Er enghraifft, roeddent yn canolbwyntio ar wneud siapiau â'r toes 
chwarae a darllen llyfrau ac yn mwynhau chwarae cerddoriaeth â'r offerynnau cerdd. Roedd 
yn hawdd i'r plant gael gafael ar adnoddau em eu bod o fewn eu cyrraedd neu wedi'u storio 
mewn droriau wedi'u labelu. Er enghraifft, helpodd un plentyn ei hun i bennau a phapur o 
ddroriau ger y bwrdd gwneud marciau. Roedd y plant yn llawn cyffro i fynd allan i chwarae a 
defnyddio'r amrywiaeth o gyfarpar awyr agored sefydlog yn y parc sydd y tu ôl i'r 
gwasanaeth.

Mae'r plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae ac yn mwynhau chwarae a 
dysgu.

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

Mae'r plant yn datblygu'n dda, yn dysgu ac yn dod yn annibynnol. 

Roedd y plant yn gwybod ble i ddod o hyd i eitem chwarae am fod yr ardaloedd o 
ddiddordeb wedi'u gosod er mwyn hyrwyddo eu datblygiad cyffredinol.  Roeddent yn dysgu 
sut i ofalu amdanynt eu hunain megis ceisio gwisgo eu cotiau cyn mynd allan a golchi eu 
dwylo cyn amser byrbryd. Cafodd iaith y plant ei hymestyn drwy'r nifer fawr o sgyrsiau 
roeddent yn eu cael â'i gilydd ac yn ystod gweithgareddau grŵp neu weithgareddau dan 
arweiniad oedolyn. Roedd y plant yn dysgu am iechyd corfforol da a daethant â ffrwythau 
neu fwyd iach i'w bwyta amser byrbryd ynghyd â dewis o lefrith neu ddŵr i'w yfed. 
Gwnaethant ddefnyddio eu dychymyg i ddyfeisio storïau a gemau wrth iddynt chwarae. 
Roedd yn hyfryd gweld y plant yn rhoi doliau i eistedd ar gadeiriau o amgylch bwrdd y 
gornel gartref ac yn paratoi ac yn gosod bwyd ffug er mwyn iddynt ei fwyta. 

Mae'r plant yn cael amrywiaeth o brofiadau sy'n eu galluogi i feithrin eu sgiliau a dilyn eu 
diddordebau. 



2. Gofal a Datblygiad 
Crynodeb 

Ar y cyfan mae'r staff yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn darparu gweithgareddau diddorol ac 
amrywiol ar gyfer y plant. Maent yn rheoli'r rhyngweithio'n dda, gan helpu'r plant i 
gyfathrebu’n gadarnhaol ac ymddwyn yn briodol. Mae'r staff yn hyrwyddo dysgu a 
datblygiad y plant ac mae ganddynt gydberthnasau cynnes a gofalgar â'r plant. Mae angen 
i'r staff wella'r gweithdrefnau ar gyfer rheoli croesheintio a chynnal cofnodion perthnasol 
drwy gydol yr amser y bydd y plant yn derbyn gofal. 

Ein canfyddiadau

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

Mae'r staff yn sicrhau bod y plant yn ddiogel y rhan fwyaf o'r amser. 

Rhoddodd y staff wybod i ni am y gweithdrefnau y dylent eu dilyn os ydynt yn pryderu am 
blentyn, a oedd yn unol â pholisi amddiffyn plant y gwasanaeth. Roedd gan ddau aelod o'r 
staff dystysgrifau Cymorth Cyntaf Pediatrig cyfredol ac roedd o leiaf un ohonynt yn 
bresennol rhwng 08.45 ac 11.45. Fodd bynnag, rhwng 11.45 a 12.45, nid oedd gan yr 
aelodau o'r staff a oedd yn gofalu am y plant y cymhwyster perthnasol, a oedd yn golygu ei 
bod yn bosibl na ellid rhoi cymorth cyntaf sylfaenol i'r plant pe bai angen. 

Ar y cyfan roedd y staff yn dilyn arferion hylendid da drwy sychu'r byrddau ac annog y plant 
i olchi eu dwylo cyn bwyta. Fodd bynnag, roedd y mat newid cewynnau yn cael ei storio ar 
reilen ar gyfer pobl anabl ger y toiled ac nid oedd y staff yn cynnal gweithdrefn ddwyffordd i 
lanhau'r mat ar ôl iddo gael ei ddefnyddio. Nid yw'r gweithdrefnau hyn yn unol â 
chanllawiau Atal a Rheoli Heintiau Iechyd Cyhoeddus Cymru a ddylai fod ar waith er mwyn 
i'r staff reoli a, lle y bo'n bosibl, leihau'r posibilrwydd o groesheintio. 

Roedd y staff yn sicrhau bod yr ardal awyr agored yn ddiogel cyn i'r plant fynd allan i 
chwarae a bod y plant yn cael eu goruchwylio'n ofalus dan do ac yn awyr agored. Roedd 
cofnodion presenoldeb, damweiniau a digwyddiadau yn cael eu cadw ar gyfer y plant sy'n 
mynychu'r gwasanaeth tan 11.45am ond nid oedd unrhyw gofnodion o'r fath ar gael rhwng 
11.45 a 12.45. Y rheswm dros hyn oedd bod y cofnodion yn cael eu cadw dan glo yn y 
gwasanaeth am 11.30am ac nad oeddent ar gael yn ystod amser cinio. 

Mae angen i'r staff wneud rhai gwelliannau o ran cadw'r plant yn ddiogel a hyrwyddo 
arferion iach. 

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

Mae'r staff yn rheoli'r rhyngweithio'n dda.

Roedd y staff yn dilyn polisi rheoli ymddygiad y gwasanaeth ac yn gosod esiampl o ran 
ymddwyn mewn ffordd gadarnhaol. Roeddent yn sicrhau bod digon o gyfleoedd i'r plant 
ddysgu sut i ryngweithio'n briodol drwy brofiadau cymdeithasol. Er enghraifft, gwnaethant 
barhau i sgwrsio â'r plant pan oedd y plant yn aros i fwyta eu byrbrydau ac yn dathlu 
cyflawniadau'r plant drwy ddefnyddio geiriau megis ‘wonderful’, a ‘well done’ yn rheolaidd. 



Roedd y staff yn awyddus i esbonio i blentyn a oedd wedi mynd i ardal na ddylai fod wedi 
mynd iddi, pam nad oedd yn ddiogel gwneud hynny. Drwy siarad yn dyner mewn iaith 
roedd y plentyn yn ei deall gwrandawodd y plentyn ac ailymunodd yn hapus â'r grŵp. 

Mae'r staff yn hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol drwy fod yn fodelau rôl da ac yn dangos 
caredigrwydd a pharch tuag at y plant.

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

Mae'r staff yn adnabod y plant yn dda ac yn cynllunio amrywiaeth o weithgareddau chwarae 
a dysgu sy'n eu galluogi i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau. 

Roedd gwybodaeth yn cael ei rhannu'n effeithiol gan y rhieni, a oedd yn helpu i sicrhau bod 
y staff yn ymwybodol o hoffterau a chas bethau'r plant cyn iddynt ddechrau gofalu 
amdanynt. Yn achos y plant a oedd yn mynychu'r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar, roedd 
y staff yn cynllunio ac yn olrhain eu datblygiad drwy ddefnyddio fformat Chwarae a Dysgu 
Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru. Roedd datblygiad y plant iau yn cael ei gofnodi mewn 
llyfrau unigol gyda ffotograffau lliwgar o'u cyflawniadau a'u cynnydd. Pan gwnaethom siarad 
â nhw, nodwyd gennym fod y staff yn deall pwysigrwydd cadw cofnod o'r ffordd roeddent yn 
bwriadu cynllunio ar gyfer chwarae a dysgu pob plentyn yn y dyfodol ac ymgorffori eu 
canfyddiadau yn eu gweithgareddau a gynlluniwyd. Roedd y staff yn gwybod sut i gael y 
gorau allan o'r plant, gan gymryd rhan yn y gweithgareddau a ddewiswyd gan rai o'r plant 
er mwyn eu helpu i ddysgu a hefyd sefyll yn ôl er mwyn rhoi amser i'r plant arwain eu 
gweithgareddau eu hunain. 

Mae'r staff yn hyrwyddo datblygiad pob plentyn yn llwyddiannus ac yn sicrhau bod y 
gweithgareddau yn ddiddorol, yn amrywiol ac yn addas ar gyfer oedran a chamau 
datblygu'r plant. 



3.Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Mae'r arweinwyr yn gwneud eu gorau i sicrhau bod y gwasanaeth yn olau, yn lân ac yn 
groesawgar. Mae'r arweinwyr yn darparu dewis o adnoddau amrywiol sydd mewn cyflwr da 
dan do ac yn yr awyr agored, sy'n addas ar gyfer oedran a chamau datblygu'r plant. Mae'r 
arweinwyr wedi llunio trefn ddyddiol lem er mwyn sicrhau bod teganau a chyfarpar yn cael 
eu gosod allan cyn i'r plant gyrraedd a'u rhoi i gadw ar ôl pob sesiwn.

Ein canfyddiadau

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

Mae'r arweinwyr yn deall eu cyfrifoldebau o ran sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel. 

Roedd yr arweinwyr yn sicrhau bod y safle yn ddiogel, bod y drysau ffrynt wedi'u cloi a bod 
yr ardaloedd awyr agored wedi'u hamgáu. Roedd yr arweinwyr wedi llunio asesiadau risg 
ysgrifenedig a oedd yn cael eu hadolygu bob blwyddyn, a oedd yn dangos eu bod yn 
ystyried diogelwch y plant. Roedd yr asesiadau risg yn cynnwys gweithdrefnau ar gyfer 
sicrhau nad oedd y plant yn mynd ar y llwyfan yn yr ystafell chwarae drwy symud y grisiau. 
Gwelsom y grisiau hyn yn cael eu symud yn ystod ein hymweliad. Er i blentyn lwyddo i fynd 
ar y llwyfan, ymatebodd y staff yn gyflym er mwyn sicrhau bod y pletyn yn ddiogel. Gwnaeth 
yr arweinwyr sicrhau bod y staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran cadw plant yn ddiogel 
gydag adnoddau'r ysgol yn cael eu rhoi i gadw neu eu gosod mewn pentyrrau a'r ardaloedd 
awyr agored yn cael eu harchwilio cyn i'r plant fynd allan i chwarae.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y safle'n ddiogel a bod y plant yn ddiogel. 

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

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas ar gyfer oedran a chamau 
datblygu'r plant sy'n mynychu'r gwasanaeth.

Roedd yr arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn lân, yn olau ac yn groesawgar. 
Roedd yr adnoddau wedi'u gosod yn dda mewn ardaloedd diffiniedig, megis y corneli 
cartref ac roedd gan y plant eu pegiau cotiau eu hunain er mwyn iddynt hongian eu cotiau 
a'u bagiau arnynt. Er i'r staff ddechrau rhoi'r teganau a'r cyfarpar i gadw am 11am yn barod 
i osod byrddau cinio allan i blant yr ysgol, sicrhaodd y staff fod digon o le ar gael, dan do ac 
yn yr awyr agored, er mwyn i'r plant barhau â'u profiadau chwarae a dysgu. Er enghraifft, 
defnyddiwyd y parc yn ystod ein hymweliad cyntaf a gwelsom y plant yn mwynhau reidio 
beiciau a chwarae yn y Tŷ Bach yn iard amgaeedig yr ysgol yn ystod ein hail ymweliad.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau eu bod yn gwneud eu gorau i ddarparu amgylchedd i'r plant 
sy'n hyrwyddo eu dysgu a'r datblygiad.



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

Mae'r arweinwyr yn darparu adnoddau sy'n addas i oedran y plant a'u camau datblygu. 

Roedd yr arweinwyr yn sicrhau bod adnoddau addas ac amrywiol ar gael i'r plant a oedd yn 
hyrwyddo eu datblygiad cyffredinol. Roedd y dodrefn o faint priodol a oedd yn galluogi'r 
plant i eistedd yn gyfforddus a chymryd rhan mewn gweithgareddau bwrdd. Roedd yr 
adnoddau yn amrywiol ac yn darparu amrywiaeth o eitemau naturiol, eitemau wedi'u 
hailgylchu ac eitemau cartref i'r plant at ddibenion gwaith crefft a modelu a oedd yn hybu 
ethos o gynaliadwyedd yn y gwasanaeth. Er enghraifft, hyfryd oedd gweld gwaith crefft y 
plant, a oedd wedi'i addurno'n lliwgar â dail a brigau'r hydref, yn cael ei arddangos yn yr 
ystafell chwarae. Roed yr arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a'r cyfarpar yn cael eu 
cadw'n lân.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a'r cyfarpar yn helpu i ddatblygu sgiliau a 
gwybodaeth y plant.



4. Arwain a Rheoli
Crynodeb 

Nid yw arweinyddiaeth na'r ffordd y caiff adnoddau eu rheoli bob amser yn effeithiol ac mae 
angen gwneud newidiadau er mwyn sicrhau y cydymffurfir â'r rheoliadau. Mae'r arweinwyr 
yn gwerthuso'r gwasanaeth sy'n eu galluogi i ddatblygu'r gwasanaeth er budd y plant a'u 
rhieni. Mae gan yr arweinwyr gydberthnasau cadarnhaol â'r rhieni, yr ysgol a'r gymuned 
ehangach. 

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae'r arweinwyr yn rheoli'r gwasanaeth yn briodol.

Hysbysodd yr arweinwyr AGC am y newidiadau a rhoi datganiad diwygiedig o ddiben i ni a 
oedd yn cynnwys y newidiadau a wnaed.  Cadarnhaodd yr arweinwyr eu bod yn cyfarfod â'r 
staff yn unigol er mwyn trafod problemau neu bryderon yn ymwneud ag arfer ond nad oedd 
unrhyw gofnod ffurfiol o'r cyfarfodydd hyn yn cael eu cadw. Sicrhaodd yr arweinwyr fod y 
person newydd â chyfrifoldeb yn cael ei chefnogi yn ei rôl gan aelod profiadol o'r staff a 
benodwyd ar y cyd i'r un rôl. Roedd yr arweinwyr yn hyrwyddo ‘Cynnig Rhagweithiol’ yr Iaith 
Gymraeg gyda phob aelod o'r staff yn siarad Cymraeg a'r holl wybodaeth, gan gynnwys 
polisïau a gweithdrefnau, ar gael i'r rhieni yn Gymraeg. 

Mae'r arweinwyr wedi sefydlu systemau cadarnhaol i arwain y gwasanaeth.

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

Mae'r arweinwyr yn gwerthuso'r gwasanaeth ac yn gwneud gwelliannau.

Roedd yr arweinwyr wedi cwblhau adolygiad blynyddol o ansawdd y gofal gan nodi'r 
gwelliannau a wnaed a'r rhai y bwriedir eu gwneud yn y dyfodol. Er enghraifft, roedd un 
gwelliant a oedd wedi'i gynllunio wedi'i gyflawni gyda'r arweinwyr yn prynu gorsaf golchi 
dwylo ar wahân i'w defnyddio gan y plant yn yr ystafell chwarae. Roedd yr arweinwyr wedi 
ceisio adborth ysgrifenedig gan y rhieni am y gwasanaeth gyda'r rhieni yn gwneud 
sylwadau cadarnhaol am y gofal roedd eu plant yn ei gael. Fodd bynnag, er mwyn 
cydymffurfio â'r rheoliadau yn llawn, mae angen i'r arweinwyr sicrhau y ceisir barn y staff a’r 
plant a bod y farn honno yn cael ei chynnwys yn yr adolygiad blynyddol. 

Mae'r arweinwyr yn gwneud newidiadau cadarnhaol er mwyn datblygu'r gwasanaeth ond 
mae angen iddynt sicrhau y ceisir barn y staff a'r plant fel rhan o'r adolygiad blynyddol o 
ansawdd y gofal.



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

Nid yw'r arweinwyr bob amser yn rheoli'r gwasanaeth yn dda.  

Mae'r arweinwyr yn cadw ffeiliau ar gyfer y staff ond o'r tri a archwiliwyd gennym roedd 
angen cwblhau rhai o'r gwiriadau addasrwydd gofynnol o hyd. Nodwyd gennym fod pob un 
o'r tri aelod o'r staff wedi cael hyfforddiant sefydlu pan wnaethant ddechrau gyda'r staff 
hefyd yn cael eu hannog i fynychu sesiynau hyfforddi a chyrsiau perthnasol mewn 
perthynas â gofalu am blant.

Roedd yr arweinwyr wedi rhoi rhai trefniadau ar waith ar gyfer yr awr roedd y plant ymuno â 
phlant yr ysgol gynradd yn ystod amser cinio. Fodd bynnag, dim ond un aelod o'r staff a 
oedd yn cael ei gyflogi i gyflawni'r ddyletswydd hon ac ar adegau nid oedd gan yr aelod o'r 
staff gymwysterau addas neu nid oedd gan yr aelod o'r staff gymhwyster Cymorth Cyntaf 
Pediatrig cyfredol. 

Mae'n rhaid i'r arweinwyr wneud gwelliannau er mwyn rheoli'r staff a'r adnoddau. 

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae gan yr arweinwyr bartneriaethau da â'r rhieni a'r ysgol leol. 

Roedd yr arweinwyr yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r rhieni am amser eu plant yn y 
gwasanaeth ac roedd y rhieni yn rhannu gwybodaeth werthfawr â'r staff cyn i'w plentyn 
ddechrau. Roedd yr arweinwyr yn sicrhau bod y rhieni yn cael eu cynnwys yn y gwasanaeth 
drwy eu gwahodd i ddod i gyfarfodydd pwyllgorau a chyfarfodydd codi arian.  Roedd y plant 
a oedd yn mynychu'r gwasanaeth eisoes yn gyfarwydd ag amgylchedd eu darpar ysgol a'u 
darpar ofalwyr gyda'r rhai a oedd eisoes yn mynychu'r ysgol yn rhan amser yn cael eu 
gwahodd i gymryd rhan yng nghyngherddau'r ysgol. 

Mae'r arweinwyr wedi meithrin cydberthnasau cadarnhaol er budd y plant.  



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

5.1       Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Rheoliad 28(1)(a) o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 – mae'n 
rhaid i'r personau cofrestredig sicrhau bod ffeil pob aelod o'r staff yn gyflawn a bod 
gwiriadau addasrwydd gorfodol wedi'u cynnal. Nid ymdriniwyd â'r mater hwn yn llawn ac 
mae'n dal heb ei gyflawni.

5.2       Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn;

Gwnaethom hysbysu'r personau cofrestredig nad oeddent yn cydymffurfio â'r rheoliadau 
canlynol o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010. Er nad oedd y rhain yn 
effeithio ar lesiant y plant, dylid mynd i'r afael â nhw:

Rheoliad 24(b) o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 – mae'n rhaid 
i'r personau cofrestredig sicrhau bod o leiaf un person sy'n gofalu am blant yn meddu ar 
gymhwyster cymorth cyntaf addas.

Rheoliad 27(b) o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 – mae'n rhaid 
i'r personau cofrestredig sicrhau bod digon o staff â chymwysterau addas yn gofalu am y 
plant rhwng 11.45 a 12.45.

Rheoliad 28(1)(a) o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 – mae'n 
rhaid i'r personau cofrestredig sicrhau bod ffeil pob aelod o'r staff yn gyflawn a bod 
gwiriadau addasrwydd gorfodol wedi'u cadw.

Rheoliad 30 (1)(a) o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 – mae'n 
rhaid i'r personau cofrestredig sicrhau bod cofnodion cywir o bresenoldeb dyddiol y plant a 
damweiniau a digwyddiadau yn cael eu cynnal.

5.3 Argymhellion ar gyfer gwella 

Gallai'r arweinwyr ystyried y canlynol

 Cwblhau Adnodd Archwilio Atal a Rheoli Heintiau Iechyd Cyhoeddus Cymru 



6.    Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad dirybudd llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arferol o 
arolygiadau. Ymwelodd un arolygydd â'r gwasanaeth ar 22 Tachwedd 2018 rhwng 10.00 a 
11.55; ar 29 Tachwedd 2018 am 10am, roedd y gwasanaeth ar gau am nad oedd 
cyflenwad trydan yn yr adeilad; 11 Tachwedd 2018 rhwng 10.20 a 11.40. 

Gwnaethom y canlynol: 

 Arsylwi ar arfer ymgysylltu â'r plant a'r gofal a oedd yn cael ei ddarparu gan y staff;

 siarad â'r plant a'r staff;

 edrych ar amrywiaeth eang o gofnodion gan gynnwys y datganiad o ddiben, polisïau, 
gweithdrefnau, cofnodion y plant;

 archwilio'r safle ac ansawdd y teganau a'r adnoddau

 rhoi adborth i un o'r personau cofrestredig. 

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

.

http://www.arolygiaethgofal.cymru/


7. Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gofal Dydd Sesiynol

Personau Cofrestredig Angharad Williams a Sian Roberts

Personau â chyfrifoldeb Catrin Owen a Rhian Hughes

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 26

Ystod oedran y plant 2-4 oed

Oriau agor Tymor yr ysgol
Dydd Mawrth i ddydd Gwener rhwng 08.45 a 
12.45

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

18 Tachwedd 2015

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 22 Tachwedd 2018
11 Rhagfyr 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?

Ydy 

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

Ydy 
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: Arolygwyd hefyd gan Estyn


