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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Joan Coppin yn rhedeg gwasanaeth gwarchod plant o'i chartref yn Nefyn, Gwynedd ac 
mae wedi'i chofrestru i ofalu am hyd at 10 plentyn o dan 12 oed. Mae ei chynorthwyydd, 
Amanda Matthews, yn bennaf yn helpu i gerdded y plant o Ysgol Nefyn i gartref y 
gwarchodwr plant. Mae gwasanaeth y gwarchodwr plant ar agored rhwng 07.30 a 17.30 o 
ddydd Llun i ddydd Iau ac ar ôl ysgol ar ddydd Gwener. Mae'r gwarchodwr plant yn darparu 
'Cynnig Rhagweithiol' Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg sy'n golygu mai Cymraeg 
yw'r brif iaith a gaiff ei siarad. Mae'r gwarchodwr plant yn ddwyieithog, yn siarad Cymraeg a 
Saesneg. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Mae'r plant yn mwynhau eu hamser gyda'r gwarchodwr plant ac mae'n eu hadnabod yn 
dda. Mae'r amgylchedd glân a chroesawgar yn golygu bod y plant yn setlo'n gyflym i 
chwarae ac yn llwyddo i ymlacio'n gyflym. Y tu allan yn yr ardd amgaeedig a thrwy fynd am 
dro ac ar deithiau rheolaidd, gall y plant ddarganfod y byd o'u hamgylch. Mae'r gwarchodwr 
plant yn deall ei rôl a'i chyfrifoldebau ar y cyfan ac mae ganddi gydberthnasau cryf â'r 
rhieni. Fodd bynnag, mae angen gwella i ddiwallu rheoliadau yn llawn ac mae rhai 
argymhellion arfer da wedi cael eu gwneud hefyd. 

2. Gwelliannau

Ers yr arolygiad hwn, mae'r gwarchodwr plant wedi rhoi'r wybodaeth ysgrifenedig ganlynol i 
ni;

 Mae gweithdrefnau newydd mewn perthynas â sicrhau na all unrhyw bersonau 
anawdurdodedig gael mynediad at y safle wedi cael eu sefydlu;

 rydym wedi cael copi o dystysgrif gwasanaeth Datgelu a Gwahardd y gwarchodwr 
plant;

 mae'r adroddiad o ansawdd y gofal diweddaraf wedi cael ei anfon atom;
 mae'r gwarchodwr plant wedi cael gwybodaeth gan ei chwmni yswiriant yn 

cadarnhau bod ei chynorthwyydd wedi'i hyswirio o fewn ei busnes;
 mae cynnydd yn cael ei wneud yn y gwaith o gwblhau ffeiliau'r staff;
 rhoddwyd asesiadau risg a pholisi cyfryngau cymdeithasol ar waith erbyn 30 Medi 

2018 a bydd cynorthwyydd y gwarchodwr plant yn mynd ar gwrs Cymorth Cyntaf 
Pediatrig ym mis Tachwedd 2018.

3. Gofynion ac argymhellion 

Gwelsom nad oedd y gwasanaeth yn bodloni gofynion cyfreithiol gan nad oedd gan 
gynorthwyydd y gwarchodwr plant dystysgrif Cymorth Cyntaf Pediatrig cyfredol ac roedd 
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angen rhoi rhai gwiriadau ar gyfer person sydd mewn cyswllt rheolaidd â phlant ar waith. 
Nid oes hysbysiadau diffyg cydymffurfio wedi cael eu cyflwyno am fod y gwarchodwr plant 
wedi trefnu cwrs perthnasol i'r cynorthwyydd ac mae wrthi'n cwblhau'r ddogfennaeth 
berthnasol ar ffeil staff y person.  

Mae'r argymhellion a wnaed i wella arferion yn ymwneud â rhoi gweithdrefnau ysgrifenedig 
ar gyfer cerdded plant o'r ysgol ac ar deithiau ar waith; darparu opsiynau iachach o fwyd a 
diod; darparu mwy o weithgareddau wedi'u harwain gan oedolion; cofnodi arsylwadau ar 
ddatblygiad y plant er mwyn cynllunio eu chwarae a'u dysgu yn y dyfodol; annog y plant i 
helpu; rhoi polisi cyfryngau cymdeithasol ar waith a sicrhau bod y plant yn cael gofal gan 
berson sydd â chymhwyster cymorth cyntaf perthnasol. 
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1.Llesiant 

Crynodeb 

Mae'r plant yn dewis eu gweithgareddau eu hunain, dan do ac yn yr awyr agored, lle maent 
yn dysgu sgiliau newydd ac maent yn hapus.  Mae'r plant yn cael dewis ac yn rhyngweithio 
â'r gwarchodwr plant mewn ffordd gadarnhaol ac mae rhai cyfleoedd iddynt feithrin eu 
hannibyniaeth. Fodd bynnag, gallai'r plant gael mwy o gyfleoedd i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau wedi'u harwain gan oedolion / wedi'u trefnu a chael budd o fwyta 
byrbrydau iachach.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais? 

Mae'r plant yn barod i leisio barn a gwrandewir arnynt. 

Dywedodd y plant wrthym eu bod yn cael dewis o ran yr hyn roeddent am ei wneud a bod 
hyn yn cael ei barchu gan y gwarchodwr plant. Er enghraifft, dywedodd plentyn wrthym 
mai'r adeg orau roedd yn chwarae pêl-droed oedd pan oedd Aunty Joan yn gofalu amdano 
a dyma beth roedd yn ei wneud pan fyddai'n cyrraedd ar ôl ysgol. Helpodd y gwarchodwr 
plant blentyn i wisgo helmed seiclo yn gyflym pan ofynnwyd iddi a dewisodd pob plentyn 
beth i'w roi ar eu tost amser te.  

Mae'r plant yn cael cyfleoedd addas i fynegi eu hunain ac yn gwybod bod yr hyn a 
ddywedant yn cael ei ddeall a'i barchu. 

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

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

Roedd y plant wedi setlo'n dda ac wedi meithrin cydberthnasau cadarnhaol â'r gwarchodwr 
plant oherwydd clywsom lawer ohonynt yn adrodd straeon wrth y gwarchodwr plant am eu 
diwrnod yn yr ysgol, yn hyderus y byddai'r gwarchodwr plant yn gwrando arnynt ac yn 
ymateb iddynt yn briodol. Gwnaeth un plentyn, ar ôl gweld y gwarchodwr plant yn aros 
amdani y tu allan i'r ysgol, redeg at y gwarchodwr plant a rhoi coflaid fawr iddi gyda gwên 
lydan ar ei hwyneb, yn dangos ei bod yn hapus. Dywedodd y plant wrthym eu bod yn 
teimlo'n ddiogel wrth gael gofal gan y gwarchodwr plant a byddent bob amser yn mynd ati 
petaent yn poeni neu'n teimlo'n ansicr. 

Caiff llesiant y plant ei ategu gan y cydberthnasau cadarnhaol sydd ganddynt â'r 
gwarchodwr plant. 

1.3 Pa mor dda y mae plant yn rhyngweithio?
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Mae'r plant yn rhyngweithio'n dda â'r gwarchodwr plant.

Roedd y plant yn rhyngweithio mewn ffordd gadarnhaol drwy gymryd rhan mewn gwahanol 
weithgareddau a mwynhau cwmni ei gilydd. Er enghraifft, penderfynodd rhai o'r plant y 
byddent yn gweld faint o beli y gallent eu cael i mewn i'r rhwyd yn yr awyr agored, gan 
gymryd eu tro a dathlu llwyddiannau ei gilydd. Dywedodd rai ohonynt os gwelwch yn dda a 
diolch yn awtomatig pan roddwyd eu byrbryd iddynt a chafodd y rhai a anghofiodd eu 
hatgoffa, yn dangos eu bod yn dysgu cwrteisi. Roedd y plant yn gwrando'n dda ar 
gyfarwyddiadau, er enghraifft, pan gawsant eu hatgoffa na ellid cymryd rhai o'r teganau dan 
do i'r awyr agored, gwrandawodd un plentyn a'u cymryd yn ôl i'r ystafell chwarae, yn 
dangos bod y plant yn dysgu sut i ofalu am adnoddau ac yn cydweithredu'n dda. 

Mae'r plant yn dysgu sut i ryngweithio'n gadarnhaol ac maent yn deall rheolau ymddygiad. 

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

Mae'r plant yn mwynhau cymryd rhan yn eu gweithgareddau eu hunain ond gallai cynnig 
mwy o ddewis o weithgareddau iddynt wedi'u harwain gan oedolion wella eu profiadau 
chwarae a dysgu.

Roedd y plant yn ymgysylltu'n dda â'r gweithgareddau roeddent yn eu trefnu ac roedd y 
plant i gyd yn mwynhau'r rhyddid o fod yn yr awyr agored a manteisio i'r eithaf ar y tywydd 
braf. Defnyddiodd y plant y trampolîn bach, chwarae gemau pêl a rhannu'r sigl adenydd. 
Canolbwyntiodd y plant iau ar ymarfer eu sgiliau pedlo ar y teganau reidio. Roedd gwaith 
crefft y plant a oedd yn cael ei arddangos dan do yn dangos eu bod wedi bod yn dysgu am 
ddiwylliannau gwahanol ac roeddent wedi addurno patrymau Rangoli yn lliwgar i gyd-fynd â 
dathliadau Diwali. Nid oedd unrhyw gyfleoedd yn ystod ein hymweliad i'r plant gymryd rhan 
mewn gweithgareddau wedi'u trefnu na gweithgareddau wedi'u harwain gan oedolion. 
Gallai cael dewis o weithgareddau wedi'u harwain gan oedolion a gweithgareddau wedi'u 
harwain gan blant wella eu profiadau chwarae a dysgu ymhellach.

Mae'r plant yn mwynhau eu chwarae ac yn dysgu drwy'r gweithgareddau maent yn eu 
dewis.

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

Mae'r plant yn dilyn eu diddordebau eu hunain ac ar y cyfan, maent yn dysgu sgiliau sy'n 
hyrwyddo eu hannibyniaeth. 

Roedd y plant yn defnyddio eu dychymyg yn dda wrth chwarae ‘esgus’, er enghraifft, 
gwnaethant fynd â'u babanod (doliau) am dro a thrafod pwy fyddai ‘Mam neu Dad’ gydag 
un o'r plant yn dweud ei fod am fod yn ef ei hunan. Roeddent yn datblygu eu hiaith drwy'r 
nifer o sgyrsiau a gawsant gyda'i gilydd a'r gwarchodwr plant. Roedd y plant yn dod yn 
annibynnol drwy gwblhau tasgau megis golchi eu dwylo cyn amser byrbryd a defnyddio'r 
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toiled ar eu pen eu hunain. Fodd bynnag, gellid ehangu hyn ymhellach drwy wneud iddynt 
helpu yn ystod amser byrbryd yn hytrach na chael eu gweini. Er enghraifft, gallai'r plant 
ddewis a lledaenu'r hyn maent yn dewis ei roi ar dost eu hunain a gweini diodydd o ddŵr i'w 
hunain yn hytrach na'r gwarchodwr plant yn gwneud hyn ar eu rhan. Er bod y plant yn 
dysgu sut i gadw'n egnïol yn gorfforol drwy chwarae yn yr awyr agored a mynd ar deithiau 
cerdded lleol, gellid gwella eu hiechyd cyffredinol. Mae hyn oherwydd gwelsom y plant yn 
cael cynnig diodydd sgwash ar ôl iddynt orffen eu dŵr a rhoddwyd rhai pethau melys ar eu 
tost.  Dywedodd y plant wrthym eu bod yn cael losin bob dydd Mercher. 

Yn gyffredinol, mae'r plant yn cael rhai cyfleoedd addas i ddatblygu eu hannibyniaeth, aros 
yn iach a dysgu sgiliau newydd. 
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 2. Gofal a Datblygiad 

Crynodeb 

Yn gyffredinol, mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod y plant yn cael eu cadw'n ddiogel ac 
yn hybu ffyrdd iach o fyw. Mae ganddi gydberthnasau cadarnhaol â'r plant ac mae'n fodel 
rôl da.  Mae'r gwarchodwr plant yn darparu dewis o weithgareddau i'r plant, ac yn diwallu 
eu hanghenion unigol, ond gellid gwella eu profiadau chwarae a dysgu drwy ddarparu rhai 
gweithgareddau wedi'u harwain gan oedolion, olrhain eu datblygiad a rhoi opsiynau iachach 
o fyrbrydau i'r plant. 

Ein canfyddiadau

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

Ar y cyfan, mae'r gwarchodwr plant yn hybu arferion iach ac yn cadw'r plant yn ddiogel.  
Fodd bynnag, gallai wella arferion mewn perthynas â hyrwyddo bwyta'n iach a diogelwch y 
plant petai angen iddynt adael y safle mewn argyfwng.

Roedd y gwarchodwr plant yn deall beth i'w wneud pe byddai ganddi unrhyw bryderon 
diogelu ynghylch plentyn fel yr amlinellwyd yn y polisi ysgrifenedig. Roedd ganddi 
gymhwyster Cymorth Cyntaf Pediatrig cyfredol a oedd yn ei galluogi i roi cymorth cyntaf os 
bydd damwain. Roedd angen i'r gwarchodwr plant ystyried cynnal ymarferion tân yn fwy 
rheolaidd yn ystod y flwyddyn i wneud yn siŵr bod y plant yn gwybod sut i adael y safle 
mewn argyfwng. Dywedodd y gwarchodwr plant wrthym fod y plant fel arfer yn cael 
byrbrydau iach a digon o ddewis o ffrwythau. Fodd bynnag, cytunodd i addasu ei bwydlen 
er mwyn sicrhau bod opsiynau bwyd iachach yn cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos. 
Roedd y gwarchodwr plant yn hyrwyddo arferion hylendid da, er enghraifft, gwnaeth annog 
yr holl blant i olchi eu dwylo cyn bwyta eu byrbryd yn ystod amser te. Roedd hefyd wedi 
cael sgôr Safonau Bwyd o 5, y sgôr uchaf, am ei gwaith trin a pharatoi bwyd. Roedd y 
gwarchodwr plant yn defnyddio arfer da wrth gofnodi damweiniau ac roedd yn dilyn y 
weithdrefn gywir o gadw cofnod ysgrifenedig o'r cam a gymerwyd a hysbysu'r rhieni cyn 
gynted â phosibl pan roedd plentyn yn cael anaf i'w ben. Roedd cofnodion meddyginiaeth 
wedi'u cwblhau yn unol â rheoliadau ac roeddent yn glir er budd y plant a'u rhieni.  

Mae prosesau addas gan y gwarchodwr plant er mwyn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach. 

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

Mae'r gwarchodwr plant yn hyrwyddo ymddygiad derbyniol ac yn trin y plant â pharch. 

Gwnaethom arsylwi cartref sy'n canolbwyntio ar y plant lle y caiff gofal magwrus ei ddarparu 
mewn ffordd barchus ar lefel pob plentyn.  Mae'r gwarchodwr plant yn fodel rôl da ac roedd 
hi'n defnyddio tôn gadarnhaol a thyner wrth siarad â'r plant. Er enghraifft pan roedd plentyn 
am gael tegan plentyn arall eglurodd y gallai gael tro pan roedd y plentyn arall wedi gorffen 
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chwarae gyda'r tegan am y byddai'n gadael cyn bo hir i fynd adref. Roedd y sicrwydd a'r 
eglurhad hyn yn golygu bod y plentyn yn hapus i aros. Roedd gan y gwarchodwr plant 
gydberthnasau cadarnhaol gyda'r plant ac yn ymateb i gwestiynau a ofynnwyd. Er 
enghraifft, dywedodd y gwarchodwr plant wrthym fod un o'r plant yn dda iawn yn gwneud 
‘dressage’ ac ar unwaith gofynnodd plentyn arall ‘Aunty Joan what is dressage?’ Er bod y 
gwarchodwr plant yn brysur yn paratoi eu byrbrydau amser te, atebodd y cwestiwn ar 
unwaith a eglurodd yn fanwl, gan ddathlu cyflawniadau un plentyn ac ateb chwilfrydedd y 
llall. Roedd y gwarchodwr plant yn hyrwyddo cwrteisi; roedd yn canmol y plant a oedd yn 
gwrtais ac yn atgoffa'r plant eraill i ddefnyddio cwrteisi. Roedd y gwarchodwr plant yn dilyn 
ei pholisi rheoli ymddygiad fel bod y rhieni a'r plant yn glir o ran y ffordd roedd yn hyrwyddo 
rhyngweithio cadarnhaol. 

Mae'r gwarchodwr plant yn hybu ymddygiad derbyniol yn llwyddiannus drwy ddefnyddio 
strategaethau y mae'r plant yn eu deall. 

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

Mae'r gwarchodwr plant yn ymgysylltu'n dda â'r plant er mwyn cefnogi eu chwarae ac 
mae'n adnabod y plant yn dda. Fodd bynnag, gallai wella ei gwaith cynllunio o ran 
datblygiad y plant, gan gofnodi eu cynnydd a rhoi rhai gweithgareddau wedi'u harwain gan 
oedolion ar waith. 

Roedd y gwarchodwr plant yn adnabod y plant yn dda a bod yn well ganddynt chwarae yn 
yr awyr agored lle bynnag y bo'n bosibl, gan sicrhau bod dewis o adnoddau ar gael yn yr 
awyr agored. Ar y cyd â'r gweithgareddau chwarae yn yr awyr agored, arhosodd rhai o'r 
plant dan do i chwarae yn yr ystafell chwarae. Dywedodd y gwarchodwr plant wrthym ei 
bod yn trefnu noson gwaith cartref ar ddydd Gwener ac yn helpu'r plant i gwblhau eu gwaith 
cartref fel y gallent dreulio amser rhydd gyda'u rhieni ar y penwythnos. Dywedodd wrthym 
hefyd faint roedd y plant yn mwynhau noson gystadleuaeth gyda gemau a sut roedd y plant 
yn ceisio ennill. Y ffocws ar y diwrnod oedd bod y plant yn defnyddio'r adnoddau a oedd 
wedi'u gosod allan ac yn cyfarwyddo eu dewis eu hunain o chwarae, p'un a oeddent yn 
dewis chwarae yn yr awyr agored neu dan do. I wella'r arfer ymhellach, gallai'r gwarchodwr 
plant gynnig rhai gweithgareddau wedi'u harwain gan oedolion i'r plant a fyddai'n hyrwyddo 
chwarae a dysgu'r plant. Roedd gan y gwarchodwr plant fformat ar gyfer cofnodi datblygiad 
y plant, ond roedd angen datblygu'r rhain ymhellach drwy gadw cofnodion ysgrifenedig o'i 
harsylwadau a'u defnyddio i gynllunio ar gyfer chwarae a dysgu pob plentyn yn y dyfodol. 

Yn gyffredinol, mae'r gwarchodwr plant yn darparu gweithgareddau i'r plant y maent yn eu 
hoffi. 
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3. Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Darperir amgylchedd glân a chroesawgar i'r plant. Mae'r gwarchodwr plant yn darparu 
amrywiaeth o adnoddau sy'n addas ar gyfer oedran y plant a'u camau datblygiad. Mae'r 
ffordd y caiff yr adnoddau eu gosod yn hyrwyddo annibyniaeth y plant. Er nad oedd y safle 
yn ddiogel yn ystod ein hymweliad, gwnaeth y gwarchodwr plant unioni hyn drwy gloi'r drws 
ffrynt a rhoi arwyddion i fyny i'r rhieni ddilyn y gweithdrefnau newydd i gael mynediad i'r 
safle. Yn unol â'n rheoliadau, mae'n ofynnol i unrhyw berson sy'n gofalu am blant ar ei ben 
ei hun gael tystysgrif Cymorth Cyntaf Pediatrig. Yn ystod yr arolygiad, nid oedd gan y 
cynorthwyydd a oedd yn cerdded y plant o ysgol leol unrhyw gymhwyster Cymorth Cyntaf 
cyfredol, ac nid oedd unrhyw weithdrefnau yn nodi'r ffordd roedd risgiau posibl i'r plant wrth 
gael eu tywys o'r ysgol yn cael eu rheoli. Ers hynny, mae'r gwarchodwr plant wedi anfon 
cadarnhad atom ei bod wedi rhoi gweithdrefnau ysgrifenedig ar waith ac wedi trefnu cwrs 
Cymorth Cyntaf perthnasol i'r cynorthwyydd. O ganlyniad, ni fyddwn yn cyflwyno 
hysbysiadau diffyg cydymffurfio ond bydd angen i'r gwarchodwr plant sicrhau bod y 
cynorthwyydd yn cwblhau'r hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn llwyddiannus.

Ein canfyddiadau

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

Mae'r gwarchodwr plant yn darparu amgylchedd diogel i'r plant. 

Roedd yr amgylchedd yn lân, wedi'i gynnal a'i gadw'n dda ac roedd yr ardal chwarae awyr 
agored yn amgaeedig. Yn dilyn ein hymweliad, rhoddodd y gwarchodwr plant weithdrefnau 
ar waith mewn perthynas â chadw'r drws ffrynt ar glo fel bod y plant yn ddiogel rhag 
mynediad diawdurdod. Roedd asesiadau risg wedi cael eu cwblhau ac roedd y rhain yn 
dangos bod y gwarchodwr plant yn rheoli a, lle y bo'n bosibl, yn dileu'r risg o niwed i'r plant. 
Fodd bynnag, gan fod y cynorthwyydd yn cerdded nifer o blant o'r ysgol leol ar ei phen ei 
hun, gwnaethom ofyn i'r gwarchodwr plant lunio asesiad risg ysgrifenedig i ddangos y ffordd 
roedd y plant yn cael eu cadw'n ddiogel wrth ymgymryd â'u taith. Am nad oedd gan y 
cynorthwyydd dystysgrif Cymorth Cyntaf Pediatrig cyfredol, gwnaethom argymell na ddylai 
gerdded y plant o'r ysgol ar ei phen ei hun tan ei bod wedi cwblhau'r hyfforddiant gofynnol 
yn llwyddiannus. Gwnaethom fynd gyda'r gwarchodwr plant pan yrrodd i gasglu'r plant o'r 
ysgol. Gwnaeth strapio'r plant yn ddiogel yn eu seddi car a sicrhau eu bod yn cerdded wrth 
ei hochr o'r ysgol i'w char. Fodd bynnag, nid oedd gan y gwarchodwr plant unrhyw 
weithdrefnau ysgrifenedig mewn perthynas â'r arfer hwn nac ar gyfer mynd â'r plant am dro 
neu ar daith. Gwnaethom ofyn iddi gynnwys y rhain yng nghofnodion asesiadau risg 
ysgrifenedig y gwasanaeth am y byddai'n rhoi tystiolaeth o'r ffordd roedd y gwarchodwr 
plant yn cadw'r plant yn ddiogel i ffwrdd o'r cartref.  

Mae'r gwarchodwr plant yn fodlon mynd i'r afael â phroblemau yn brydlon er mwyn sicrhau 
diogelwch y plant. 
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3.2 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas?

Mae'r gwarchodwr plant yn darparu amgylchedd glân ac addas i'r plant chwarae a dysgu.

Roedd gan y plant eu hystafell chwarae eu hunain ac roeddent yn mynd i'r toiled a'r 
cyfleusterau golchi ar y llawr gwaelod yn annibynnol. Er bod grisiau serth i fynd i'r ardal 
chwarae awyr agored, gwnaeth y plant ddal y canllaw a cherdded i lawr y grisiau yn ofalus 
ar bob achlysur am eu bod wedi cael eu dysgu i wneud hynny gan y gwarchodwr plant. 
Roedd y gwarchodwr plant wedi datblygu'r ardaloedd chwarae awyr agored fel bod gan y 
plant ddewis o reidio beiciau a sgwteri ar yr wyneb caled, gemau pêl ar y glaswellt a 
chwarae dychmygus ar y decin. Roedd y plant yn cael croeso ac yn teimlo'n gartrefol wrth 
iddynt hongian eu bagiau a'u cotiau ar begiau lefel isel pan wnaethant gyrraedd o'r ysgol ac 
roedd eu gwaith crefft lliwgar wedi'u harddangos yn yr ystafell chwarae. 

Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod yr amgylchedd yn cynnig digon o brofiadau 
chwarae i'r plant ac yn hyrwyddo eu hannibyniaeth. 

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

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

Gwnaeth y gwarchodwr plant osod adnoddau addas yn yr ystafell chwarae ac yn yr awyr 
agored. Gwelwyd bod y rhain yn lân ac o ansawdd da. Unwaith roedd y plant i gyd wedi 
gorffen chwarae yn yr awyr agored, archwiliodd y gwarchodwr plant y teganau a'r cyfarpar 
chwarae cyn eu stori yn y garej dros nos. (Dywedodd wrthym fod hwn yn gyfle delfrydol i 
wneud yn siŵr eu bod yn lân ac mewn cyflwr da.) Roedd y bwrdd bwyd mawr yn rhoi gofod 
i'r holl blant eistedd gyda'i gilydd yn gyfforddus yn ystod amser te a gwnaethant fwynhau'r 
achlysur cymdeithasol, gan sgwrsio â'i gilydd a'r gwarchodwr plant. Er na wnaeth y plant 
ddefnyddio'r gegin fwd awyr agored yn ystod ein hymweliad, roedd yn gadarnhaol gweld 
bod y gwarchodwr plant wedi meddwl am ehangu eu dychymyg wrth chwarae yn yr awyr 
agored. 

Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod teganau'n briodol o safbwynt datblygiadol er budd y 
plant.
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4. Arwain a Rheoli
Crynodeb 

Mae'r gwarchodwr plant wedi rhoi rhai systemau cadarnhaol ar waith i reoli'r gwasanaeth 
ond mae angen gwella rhai meysydd. Mae'r gwarchodwr plant yn adolygu ei gwasanaeth 
bob blwyddyn ac mae ganddi gydberthnasau agos â'r rhieni.  

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth?

Mae gan y gwarchodwr plant systemau ar waith i reoli'r gwasanaeth yn briodol. 

Roedd datganiad o ddiben y gwarchodwr plant yn glir ac yn sicrhau bod y rhieni'n cael y 
wybodaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn penderfynu a yw'r gwasanaeth yn diwallu eu 
hanghenion nhw a'u plentyn. Roedd y gwarchodwr plant yn cadw'r cofnodion gofynnol, 
megis cofnodion presenoldeb dyddiol ar gyfer y plant a chofnodion damweiniau a 
digwyddiadau gyda'r cynorthwyydd yn llofnodi'r llyfr ymwelwyr i nodi ei phresenoldeb.  
Roedd gwybodaeth yn ymwneud â pholisïau a gweithdrefnau'r gwasanaeth, manylion 
personol y plant a chofnodion unigol yn cael eu cadw'n ddiogel ac yn daclus. Yn dilyn ein 
harolygiad, cadarnhaodd y gwarchodwr plant yn ysgrifenedig bod ei hyswiriant busnes 
hefyd yn cwmpasu ei chynorthwyydd. Dywedodd y gwarchodwr plant wrthym ei bod wedi 
gofyn i'r rhieni beidio â rhannu lluniau o'r plant na gwybodaeth am y gwasanaeth a gafwyd 
o dudalen y gwarchodwr plant ar y cyfryngau cymdeithasol. Byddai'n arfer da llunio polisi 
mewn perthynas â hyn ac i'r rhieni lofnodi i gydnabod eu bod yn cytuno. 

Mae'r gwarchodwr plant yn rheoli ei gwasanaeth yn briodol. 

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

Mae'r gwarchodwr plant yn gwerthuso'r gwasanaeth ac yn gwneud gwelliannau. 

Roedd adroddiad adolygiad o ansawdd y gofal y gwarchodwr plant yn nodi'r holl welliannau 
a wnaed yn flynyddol, megis atgyfnerthu'r ffens yn yr ardd a dangos llyfrau o fewn cyrraedd 
y plant ar resel wal yn yr ystafell chwarae. Roedd gwelliannau o'r fath yn dangos bod y 
gwarchodwr plant yn gwneud newidiadau cadarnhaol er budd y plant. Er bod y gwarchodwr 
plant yn ceisio adborth gan y rhieni a'u plant, nid oedd eu safbwyntiau wedi'u cynnwys yn 
adroddiad y gwasanaeth ar ansawdd y gofal. Er mwyn i'r gwarchodwr plant roi tystiolaeth ei 
bod yn ystyried eu hadborth, dylid cynnwys eu safbwyntiau o'r gwasanaeth yn yr adroddiad 
gyda'r gwarchodwr plant yn nodi'r ffordd mae wedi mynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n 
codi. 

Mae'r gwarchodwr plant yn mynd ati i wneud gwelliannau er mwyn datblygu ei gwasanaeth. 
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4.3 Pa mor effeithiol y mae ymarferwyr, staff ac adnoddau eraill yn cael eu rheoli?

Ar y cyfan, mae'r gwarchodwr plant yn rheoli adnoddau yn briodol ond mae angen gwneud 
gwelliannau er mwyn cydymffurfio â safonau a rheoliadau yn llawn.

Roedd y gwarchodwr plant wedi cwblhau hyfforddiant, fel cymorth cyntaf pediatreg a 
diogelu plant, sy'n dangos ei bod yn ymwybodol o arferion cyfredol er mwyn gwella'r gofal a 
roddir i'r plant. Gwnaeth y gwarchodwr plant sicrhau bod ei thystysgrif Gwasanaeth Datgelu 
a Gwahardd hi a thystysgrif y cynorthwyydd yn gyfredol. Fodd bynnag, roedd angen i ffeil 
staff y cynorthwyydd gynnwys ddau eirda. Gan fod y gwarchodwr plant wedi dweud wrthym 
fod ei chynorthwyydd yn ‘gwirfoddoli’ yn ei rôl ac nid yw'n cael unrhyw gydnabyddiaeth, nid 
yw wedi'i chyflogi felly and nid oes angen goruchwyliaeth reolaidd nac arfarniad blynyddol. 
Gan fod y gwarchodwr plant wedi sôn am y posibilrwydd fod aelod o'r teulu yn ei helpu, 
dylid cynnwys y gwiriadau addasrwydd gofynnol ar ffeil staff. Roedd gan y gwarchodwr 
plant gydberthnasau cynnes iawn â'r plant a gwnaeth oruchwylio eu gweithgareddau awyr 
agored drwy arsylwi arnynt yn chwarae drwy ffenestr y gegin. Treuliwyd llawer o'i hamser 
yn gofalu am y plant yn ystod amser te ac yn glanhau a golchi'r llestri wedi hynny. Gallai'r 
gwarchodwr plant aros nes i'r plant adael cyn gwneud tasgau o gwmpas y cartref a fyddai'n 
golygu y gallai roi mwy o gymorth i'r plant wrth chwarae yn ogystal â threfnu rhai 
gweithgareddau wedi'u harwain gan oedolion.

Mae angen i'r gwarchodwr plant wneud rhai newidiadau er mwyn gwella'r ffordd mae'n 
rheoli adnoddau. 

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae'r gwarchodwr plant wedi sefydlu partneriaethau cadarnhaol iawn gyda'r rhieni. 

Roedd y rhieni, fel partneriaid, yn cael eu hysbysu'n llawn am lesiant eu plentyn gan fod y 
gwarchodwr plant yn rhoi manylion rheolaidd iddynt am gyfnod eu plentyn yn ei gofal, ar 
lafar ac yn ysgrifenedig. Roedd y gwarchodwr plant yn cynllunio teithiau wythnosol i'r plant i 
ffwrdd o'r cartref ac roedd hefyd yn mynd â nhw ar deithiau cerdded lleol.  Roedd y 
gweithgareddau hyn yn helpu i ehangu gwybodaeth y plant am y byd o'u hamgylch ac yn eu 
galluogi i deimlo'n rhan o'r gymuned. Gwnaethom siarad â phum rhiant am y gofal roedd eu 
plant yn ei gael, ac roedd gan bawb wên lydan wrth siarad am ‘Joan’, a dywedodd yn rhiant 
petai'n gallu rhoi sgôr iddi allan o 10 byddai'n rhoi 11 allan o 10. Dywedodd un rhiant 
wrthym ei fod yn gwerthfawrogi'r gwarchodwr plant am eu bod nhw fel teulu yn gwybod bod 
eu plentyn yn ddiogel a oedd yn caniatáu iddynt weithio heb unrhyw bryderon. Dywedodd 
rhiant arall wrthym fod ei blentyn wedi setlo'n dda ac wedi datblygu llawer ers dechrau. 
Roedd pob rhiant yn hynod hapus gyda'r gofal a ddarperir gan y gwarchodwr plant.

Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod ganddi gydberthnasau cadarnhaol a chryf gyda'r 
rhieni er budd y plant. 
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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   Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

Gwnaethom hysbysu'r gwarchodwr plant nad oedd yn cydymffurfio â'r rheoliadau canlynol o 
Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010.  Fodd bynnag, gan fod y 
gwarchodwr plant wedi trefnu i'r cynorthwyydd fynd ar gwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig ym 
mis Tachwedd 2018 a'i bod yn gwneud cynnydd da wrth gwblhau ffeiliau'r staff, ni 
chyflwynwyd hysbysiadau diffyg cydymffurfio.  Mae'n rhaid i'r gwarchodwr plant sicrhau ei 
bod yn mynd i'r afael â'r materion hyn yn llawn ac yn rhoi gwybod i ni yn ysgrifenedig pan 
fyddant wedi cael eu cyflawni a'u rhoi ar waith. 

Rheoliad 24 (2)(b) o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 – bod o leiaf 
un person sy'n gofalu am blant perthnasol yn meddu ar gymhwyster cymorth cyntaf addas.

Rheoliad 28 (1)(b) o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 – rhaid i'r 
gwarchodwr plant beidio â chaniatáu i wirfoddolwr ofalu am blant perthnasol oni bai bod y 
person hwnnw yn addas i wneud hynny. 
 
5.3 Argymhellion ar gyfer gwella 
Gwnaethom argymell y gallai'r gwarchodwr plant wneud y canlynol;

 Peidio â chaniatáu i'r cynorthwyydd dywys y plant o'r ysgol ar ei phen ei hun tan ei 
bod wedi cwblhau hyfforddiant Cymorth Cyntaf Pediatrig yn llwyddiannus;

 cofnodi ei harsylwadau ar gynnydd y plant er mwyn cynllunio eu chwarae a'u dysgu 
yn y dyfodol;

 darparu mwy o weithgareddau wedi'u harwain gan oedolion i'r plant a rheoli ei 
hamser fel y gall gefnogi chwarae a dysgu'r plant;

 darparu mwy o gyfleoedd i'r plant helpu yn ystod amser byrbryd a chynnig dewis 
iachach o fwyd a diodydd iddynt;

 rhoi gweithdrefnau ysgrifenedig ar waith ar gyfer cerdded y plant o'r ysgol ac ar 
deithiau;

 rhoi polisi cyfryngau cymdeithasol ar waith fel bod gwybodaeth sy'n ymwneud â'r 
plant ond yn cael ei rhannu â'u rhieni unigol.
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arferol o arolygiadau. 
Ymwelodd un arolygydd â'r gwasanaeth ar 24 Medi 2018 rhwng 13.10 a 18.15.

Gwnaethom y canlynol:

 Archwilio sampl o ddogfennaeth a pholisïau;

 arsylwi ar y plant a'r gofal a roddwyd;

 siarad â 5 rhiant, y cynorthwyydd, merch y gwarchodwr plant a'r plant; 

 archwilio'r ardaloedd a ddefnyddir gan y plant a'r adnoddau;

 ystyried y wybodaeth a ddarparwyd gan y gwarchodwr plant yn ei Datganiad 
Hunanasesu Gwasanaeth; yr Adroddiad ar Ansawdd y Gofal a'r Datganiad o Ddiben;

 rhoi adborth ar ein canfyddiadau i'r gwarchodwr plant. 

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 Gwarchodwr Plant 

Person Cofrestredig Joan Coppin

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 10

Ystod oedran y plant Geni hyd at 12 oed

Oriau agor 07.30 – 17.30, o ddydd Llun i ddydd Iau ac ar ôl ysgol 
ar ddydd Gwener

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg 

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 16 Medi 2015

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 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?

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:


