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Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Cylch Meithrin Ysgol y Llys wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) i 
ofalu am uchafswm o 27 o blant o dan 12 mlwydd oed. Lleolir y ddarpariaeth mewn ystafell 
ddosbarth neilltuedig yn Ysgol y Llys ym Mhrestatyn. Mae'r gwasanaeth ar agor o 8.45am i 
2.45pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol.

Y personau cofrestredig yw Helen Gilmore, Ann Begley a Michelle Meredith Roberts, a'r 
person â gofal o ddydd i ddydd yw Helen Gilmore. Cymraeg yw'r brif iaith a ddefnyddir yn y 
gwasanaeth.

Crynodeb o'n canfyddiadau

Asesiad cyffredinol
Mae'r plant yn hapus, wedi ymgartrefu, ac yn ymddiddori  yn eu chwarae a'u dysgu, ac 
maent yn cael lefel dda o ofal gan staff ymroddedig. Mae'r staff yn diwallu anghenion unigol 
y plant ac yn darparu amrediad da o weithgareddau. Mae'r amgylchedd yn ddiogel, yn 
gysurus ac yn lân ac mae'r plant yn cael budd o amrediad addas o deganau a chyfarpar. 

Gwelliannau
Y prif welliant ers yr arolygiad diweddaf yw bod Adolygiad Ansawdd Gofal blynyddol wedi ei 
gwblhau, i fodloni gofynion Rheoliad 16 Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd 2010. 

Gofynion ac argymhellion
Gwelsom fod angen gwelliannau sy'n ymwneud â materion iechyd a diogelwch, goruchwylio 
staff, a gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.



1. Llesiant 
Crynodeb

Mae'r plant yn hapus ac yn hyderus, ac mae ganddynt arlwy o gyfleoedd i ddatblygu eu 
sgiliau a'u hannibyniaeth. Mae'r plant yn rhyngweithio’n dda â'r staff ac â'i gilydd. Mae’r 
plant yn cael eu hysgogi i wneud yn dda, ac yn cael eu canmol am eu cyraeddiadau.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Mae gan y plant lais, a gwrandewir arnynt. Mae ganddynt gyfle i fynegi eu hoffterau, eu 
casbethau a'u safbwynt yn ystod amser cylch. Mae'r plant yn gallu dewis eu 
gweithgareddau chwarae eu hunain, a chyda phwy y maent am chwarae â nhw. Gwelsom 
fod y plant yn cael mynediad rhydd i bob ardal chwarae oedd yn cynnwys ardal greadigol; 
graffeg; rhifedd; cerddoriaeth a sain; adeiladu; chwarae rôl; ardal cysur a gweithgareddau 
dŵr. Roedd y plant yn gallu symud yn rhydd o un ardal chwarae i'r llall.

Mae plant yn teimlo'n gysurus yn y safle hwn, ac maent yn gallu siarad a mynegi eu hunain 
yn hyderus

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 teimlo'n ddiogel ac yn hapus. Roedd y plant wedi ymgartrefu'n dda, wedi 
ymdopi'n â chael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni, ac wedi ffurfio perthnasau emosiynol 
cadarnhaol â'i gilydd ac â staff. Roedd hyn yn eu galluogi i fynegi eu hunain yn gadarnhaol 
a chyda mwynhad.

Mae'r plant yn cael gofal sy'n eu galluogi i greu a datblygu cysylltiadau serchus.

1.3 Pa mor dda mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn rhyngweithio'n dda â’i gilydd. Gwelsom blant yn chwarae ac yn dysgu gyda'i 
gilydd mewn modd cydweithredol. Roeddent yn gwrando ar gyhoeddiadau a wnaed gan y 
staff am y gweithgareddau oedd ar gael iddynt.
Gwelsom ymddygiad cadarnhaol pan oeddent yn brwsio’u dannedd ar ddechrau sesiwn y 
bore. Gwnaeth y plant ymddwyn mewn modd gwych trwy gydol ein hymweliad. Maent yn 
dechrau deall teimladau pobl eraill. Er enghraifft, roeddent wedi dysgu i rannu teganau a 
chymryd eu tro, yn enwedig os oedd plentyn yn dangos ei fod yn siomedig. 

Darperir gofal i'r plant, sy'n eu galluogi ac yn eu dysgu i ddangos parch tuag at ei gilydd ac 
i'r sawl sy'n gofalu amdanynt.

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

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



Cafodd sesiwn y bore ei strwythuro'n dda. Dechreuodd y bore gyda sesiwn grŵp, dilynwyd 
hwnnw â sesiwn dechrau chwarae. Wedi amser tacluso ac amser byrbryd, roedd y plant yn 
brwsio eu dannedd cyn symud ymlaen i weithgareddau 'grŵp teulu'.
Mewn 'grwpiau teulu' bach roedd y plant yn gallu dweud wrth y staff beth roeddent wedi ei 
gyflawni ac wedi’i fwynhau yn ystod y bore. 

Roedd y plant yn mwynhau eu gweithgareddau awyr agored, a chawsant fudd o amrediad o 
adnoddau mewn ardal chwarae awyr agored neilltuedig, wrth ochr yr ystafell ddosbarth. 
Gwelsom grŵp bach yn cymryd rhan mewn gwaith adeiladu. Yn ogystal, roeddent yn 
mwynhau defnyddio paent a glud gyda deunyddiau ailgylchu, yng nghornel yr ardd. Roedd 
gweithgareddau dŵr ar gael. Roedd rhai o'r plant yn cael peintio wal yr ysgol – gyda dŵr. 
Rhoddwyd cyfle i'r plant dyfu letys, tato, ffa llydain, moron a betys.

Darperir amrywiaeth o weithgareddau i'r plant sy'n annog chwarae dychmygol ac yn cadw 
eu sylw a'u diddordeb. Mae hyn yn eu galluogi i ddysgu sgiliau newydd a datblygu 
perthnasau cadarnhaol.

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

Mae’r plant yn datblygu'n dda. Roedd y plant yn dangos eu bod yn datblygu yn 
gymdeithasol ac yn ieithyddol ac roedd ganddynt gyfleoedd da i ddod yn annibynnol. Er 
enghraifft, roedd y rhan fwyaf o'r plant yn gallu gwisgo eu capiau a'u bagiau amdanynt yn 
annibynnol ar ddiwedd sesiwn y bore, gydag ychydig o help oddi wrth y staff. Roedd y plant 
yn gallu ymdopi'n annibynnol yn ystod y sesiwn brwsio dannedd. 

Mae'r mwyafrif o'r plant yn gwneud cynnydd da ac yn cael eu hysgogi’n naturiol i ddewis ac 
arwain eu chwarae.



2. Gofal a Datblygiad 

Crynodeb

Mae'r staff yn rheoli rhyngweithio'r plant â'i gilydd yn dda. Maent yn hyrwyddo ymddygiad 
da ac maent yn gofalu am y plant mewn ffordd gynnes a charedig. Gofelir am y plant mewn 
amgylchedd diogel, a hyrwyddir eu cynnydd a'u datblygiad.

Ein canfyddiadau

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

Mae'r staff yn sicrhau bod y  plant yn ddiogel ac yn iach. Mae ganddynt ddealltwriaeth o 
bolisïau a gweithdrefnau'r gwasanaeth ac mae eu hyfforddiant gofynnol yn gyfredol.  
Gwelsom staff yn annog arferion iach, gan sicrhau bod y plant yn golchi eu dwylo cyn 
bwyta. Roedd y staff yn annog y plant i fwyta'n iach, a gwnaethant baratoi ffrwythau ffres a 
darparu llaeth a dŵr i’w hyfed yn ystod amser byrbryd. Yn ystod yr egwyl ginio, cafodd rhai 
plant bryd o fwyd oedd wedi'i baratoi gan yr ysgol, tra oedd eraill yn cael pecyn cinio oedd 
wedi'i baratoi gan eu teuluoedd. Cafodd ein hymweliad ei gynnal ar ddiwrnod poeth iawn, a 
darparwyd eli haul i'r plant, yn ogystal â hetiau a digon o ddŵr oer. Roedd y brwsio 
dannedd yn bodloni gofynion y 'Cynllun Gwên'. Roedd y staff wedi mynychu cyrsiau 
perthnasol ar ddiogelu plant, a chanfuom fod gan yr holl staff ddealltwriaeth glir ynglŷn â sut 
i weithredu polisïau a gweithdrefnau amddiffyn plant, pe bai ganddynt bryderon ynghylch 
llesiant plentyn. 
 
Mae gan staff ddealltwriaeth o'u rolau a'u cyfrifoldebau o ran sicrhau bod plant yn ddiogel 
ac yn iach.

2.2 Pa mor dda mae ymarferwyr yn rheoli rhyngweithio
Mae'r staff yn annog ymddygiad cadarnhaol yn unol â'r strategaethau a amlinellir yn y polisi 
rheoli ymddygiad. Roedd y staff yn canmol moesau da yn ystod y gwahanol weithgareddau. 
Gwelsom ymddygiad gwych drwy gydol ein hymweliad. Yn y sesiwn ganu, roedd un plentyn 
i’w weld fel pe bai’n anghyfforddus wrth ganu mewn grŵp. Llwyddodd aelod o staff i 
gysuro'r plentyn, er mwyn i'r plentyn allu gwylio'r canu o bell. Roedd y staff yn rheoli'r 
rhyngweithio yn dda pan oedd plant weithiau yn cystadlu am yr un teganau.
Mae'r staff yn canmol y plant am eu cyflawniadau a'u rhyngweithio. Clywsom yr ymadrodd 
'da iawn' yn aml yn ystod ein hymweliad.
Caiff rhyngweithio cadarnhaol ei reoli'n dda gan staff.

2.3 Pa mor dda mae ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad y plant ac  yn 
bodloni eu hanghenion unigol?
Mae'r staff yn adnabod y plant yn dda ac, o ganlyniad, mae'r plant yn cael eu cefnogi i 
ddatblygu eu dysgu a'u chwarae. Roedd staff yn deall egwyddorion cwricwlwm y Cyfnod 
Sylfaen ac yn eu rhoi ar waith, ac roeddent yn darparu profiadau dysgu diddorol ar draws 
pob maes dysgu. Gwelsom dystiolaeth o staff yn gwneud cofnodi mewn llyfr o gyflawniad 



newydd un plentyn yn ystod ei brofiad dysgu. Byddai defnyddio gair newydd neu rif 
anghyfarwydd yn cael ei drosglwyddo o lyfrau'r staff i ffeiliau cynnydd unigol y plant. Yn 
ystod sesiwn ganu, roedd y plant yn cymryd rhan weithredol mewn amrediad o ganeuon 
Cymraeg 'Dewin a Doti', ac roedd rhai ohonynt wedi'u hanelu at ddatblygu dealltwriaeth y 
plant o'r tywydd a dyddiau'r wythnos. Roedd y caneuon hefyd yn rhoi geiriau newydd i'r 
plant, ac felly'n estyn eu geirfa. Mae sgiliau iaith y plant yn cael eu datblygu pan fydd eu 
geirfa yn cael ei hestyn, nid yn unig yn ystod amser stori ond hefyd yn ystod amrediad o 
weithgareddau chwarae, megis chwarae rhydd, chwarae rôl a darganfod. 
Mae rhieni yn cael eu hysbysu ynghylch llesiant a chynnydd eu plant. Mae'r staff yn 
cyflwyno geiriau Cymraeg newydd yn raddol, yn ystod sgyrsiau ac mewn caneuon, ac 
maent yn hyrwyddo chwarae'r plant yn effeithiol ac yn diwallu eu hanghenion unigol. 

Mae'r staff yn adnabod y plant yn dda ac, o ganlyniad, mae'r plant yn cael eu cefnogi i 
ddatblygu eu dysgu a'u chwarae.



3. Yr Amgylchedd
Crynodeb

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd ysgogol a 
diogel. Maent wedi creu amgylchedd sy'n galluogi'r plant i ddysgu, chwarae a datblygu 
mewn lleoliad lliwgar, sydd â digon o adnoddau. Mae'r adnoddau'n addas ar gyfer 
anghenion y plant ac maent o ansawdd da.

Ein canfyddiadau

3.1 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau diogelwch yr amgylchedd?
Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y plant, ar y cyfan, yn derbyn gofal mewn amgylchedd 
diogel.

Mae'r staff yn gofalu am y plant mewn ystafell ddosbarth neilltuedig yng nghefn Ysgol y 
Llys. Mae'n bosibl cael mynediad i'r ystafell drwy brif fynedfa'r ysgol, a thrwy gât allanol. Ni 
ofynnwyd i ni am dystiolaeth adnabod pan wnaethom gyrraedd, ac ni ofynnwyd i ni lofnodi'r 
llyfr ymwelwyr.  Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod pawb yn ymwybodol iawn o'u cyfrifoldebau 
sy'n ymwneud â diogelwch a llesiant y plant. Mae ymarferion tân yn cael eu cynnal unwaith 
y tymor, mewn cydweithrediad â'r ysgol, ac mae asesiadau risg yn cael eu hadolygu'n 
rheolaidd, os oes  newidiadau i amgylchedd y gwasanaeth.

Mae'r staff yn sicrhau bod plant yn ddiogel yn gyffredinol o fewn yr amgylchedd y maent yn 
derbyn gofal ynddo.

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

Gwelsom fod yr arweinwyr yn gwneud y defnydd gorau posibl o'r gofod sydd ar gael iddynt.

Roedd yr ardaloedd chwarae dan do yn ysgogol, gan eu bod wedi'u cynllunio'n dda, yn 
lliwgar ac yn llachar. Roedd yr adnoddau'n cael eu gosod er mwyn i blant allu cael gafael 
arnynt yn hawdd. Roedd mynediad hawdd o ystafell y lleoliad i'r ardal chwarae awyr agored 
oedd wedi'i ffensio. Lleolir y gwasanaeth ar safle ysgol gynradd fawr, sydd ag ardaloedd 
chwarae ag wynebau caled helaeth. Mae hefyd gan y plant fynediad at ardal glaswellt sydd 
wedi'i chynnal yn dda. Mae'r fynedfa rhwng yr ystafell ddosbarth a'r ardal chwarae awyr 
agored yn elwa ar ardal fawr o dan gysgod. Mae'r adnodd hwn yn galluogi'r plant i chware a 
dysgu yn yr awyr agored – hyd yn oed pan fydd y tywydd yn anffafriol. Mae'r arweinwyr 
wedi sicrhau bod yr amgylchedd dan do yn darparu amrediad eang o gyfleoedd chwarae 
addas ar gyfer yr ystod oedran y plant y gofelir amdanynt. Mae'r amgylchedd yn 
canolbwyntio ar y plentyn, yn gynnes ac yn groesawgar. Mae gwaith celf a chrefft y plant yn 
cael ei arddangos, i roi ymdeimlad o falchder a pherthyn i'r plant.

Mae’r arweinwyr yn sicrhau bod plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd addas.

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

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a'r offer o ansawdd da a'u bod yn lân.



Roedd yr arweinwyr wedi sicrhau bod y plant yn gallu cyrraedd a chwarae gydag amrediad 
o deganau o ansawdd da sy'n addas ar gyfer eu hoedrannau. Roedd byrddau a chadeiriau 
lefel isel yn galluogi'r plant a staff i eistedd a chydweithredu â'i gilydd, i ymgymryd â 
gwahanol weithgareddau. Roedd y teganau a’r adnoddau chwarae arall mewn cyflwr da. 

Mae'r staff yn sicrhau bod gan y plant fynediad hawdd i amrediad addas o adnoddau o 
ansawdd da, i'w cadw yn brysur, eu difyrru a'u hysgogi.



 4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Crynodeb
Mae'r arweinyddiaeth yn effeithiol ar gyfer rhedeg y gwasanaeth o ddydd i ddydd. Nid yw'r 
arweinwyr bod amser yn cydymffurfio â'r rheoliadau a’r safonau gofynnol cenedlaethol. 
Canfuom dystiolaeth nad oedd staff yn derbyn goruchwyliaeth un i un, ac roedd y dystysgrif 
gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer un aelod o staff wedi dod i ben.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?
Mae'r arweinyddiaeth yn effeithiol, ac mae'r arweinwyr yn ymwybodol o ffyrdd y gallai'r 
gwasanaeth cael ei wella ymhellach.
Mae arweinyddiaeth a rheolaeth y gwasanaeth yn dangos bod ymdrech barhaus i wella 
polisïau, gweithdrefn ac arferion i fodloni ein safonau a'n rheoliadau. Fodd bynnag, nid 
oedd yr arweinwyr yn cydymffurfio â gofynion y safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer 
gofal plant a reoleiddir, gan nad oedd y staff yn derbyn goruchwyliaeth un i un, ac roedd y 
dystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer un aelod o staff wedi dod i ben. 
Mae hyn yn faes o ddiffyg cydymffurfio o fewn y gwasanaeth.

Mae'r Datganiad o Ddiben yn darparu disgrifiad cywir o'r gwasanaeth, ac mae'n rhoi’r 
wybodaeth sydd ei hangen ar rieni i benderfynu a yw'r gwasanaeth yn diwallu eu 
hanghenion ac anghenion eu plant ai peidio. Mae'r llyfrau damweiniau a digwyddiadau'n 
cael eu cwblhau fel y bo angen. Fodd bynnag, nid oedd rhai o'r cofnodion wedi'u dyddio ac 
nid oedd eraill wedi'u llofnodi gan riant.   
Mae gan arweinwyr ddealltwriaeth glir o'u cyfrifoldebau i wella rhuglder y plant yn Gymraeg 
a Saesneg yn raddol. Yn eu bwletinau i rieni, mae'r arweinwyr yn tynnu sylw rhieni at 
fanteision dwyieithrwydd. Roeddent hefyd wedi mabwysiadu cynllun a elwir yn 'Croesi'r 
Bont', cynllun sy'n darparu'r geiriau Cymraeg a phatrymau iaith penodol ar gyfer staff, sydd 
yn golygu y gall defnyddio’r Gymraeg gael ei annog yn ystod sesiynau canu.
Nid yw'r arweinwyr yn bodloni'r holl reoliadau a safonau gofynnol cenedlaethol.

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

Canfuom fod yr adroddiad adolygiad ansawdd gofal diweddaraf yn gadarn iawn ac yn 
gynhwysfawr.

Mae'r arweinwyr yn ceisio gwella'r gwasanaeth yn barhaus, ac yn ystyried safbwyntiau'r 
rhieni a’r plant, yn ogystal â phrofiadau uniongyrchol er mwyn gwerthuso'r gwasanaeth. 
Roedd rhieni wedi cwblhau holiaduron i rieni yn ddiweddar. Roedd pob un yn cynnwys 
sylwadau cadarnhaol ar ansawdd y gwasanaeth. Mae gan y personau cofrestredig 
gysylltiadau agos â'r gwasanaeth, ac maent yn dangos diddordeb mawr yn y safonau a 
gyflawnir, er mwyn bodloni'r gofynion cyfreithiol. Bydd hyn, gydag amser, yn debygol o gael 
effaith gadarnhaol ar y safonau a gyflawnir gan y plant mewn addysg orfodol yn yr ysgol. 
Mae athrawes dosbarth meithrin a derbyn yr ysgol yn ymweld â'r gwasanaeth yn wythnosol. 
Dywedodd yr athrawes wrthym ei bod yn adnabod y plant yn dda, cyn iddynt  ddechrau 



addysg orfodol yn yr ysgol. Roedd ganddi ddealltwriaeth glir o gynnydd plant unigol. Roedd 
y trefniant hwn yn gwella'r broses o drosglwyddo i'r ysgol gynradd, ac yn galluogi'r ysgol i 
fodloni anghenion plant unigol.

Mae'r hunan-arfarnu yn effeithiol, ac mae'n llywio’r cynllunio ar gyfer rhagor o welliannau.

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

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y staff yn cael eu cefnogi yn eu rolau, a'u bod yn cael eu 
defnyddio'n effeithiol.

Mae'r arweinwyr wedi sicrhau bod staff yn eglur am eu rolau sy'n ymwneud â chwarae 
rhydd; amser stori; canu; mynd â’r plant i'r toiled a pharatoi byrbryd yn ystod y bore. 

Wrth archwilio ffeiliau'r staff, canfuom fod y gofynion statudol sylfaenol i gyd yn gywir, gan 
gynnwys arfarniadau blynyddol, ac roedd gan y staff gyfleoedd i fynychu digwyddiadau 
hyfforddi addas, megis hylendid bwyd a diogelu plant. Fodd bynnag, roedd y dystysgrif gan 
y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer un aelod o staff wedi dod i ben. Cytunodd yr 
arweinwyr y byddai'r mater hwn yn cael sylw ar unwaith.

Dywedodd y staff wrthym fod yr arweinwyr yn gefnogol, a'u bod yn gwybod pwy i gysylltu ag 
ef pe bai angen cyfarwyddyd arnynt.

Ar y cyfan roedd y staff ac adnoddau eraill yn cael eu rheoli a'u defnyddio’n effeithiol.

4.4   Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae'r arweinwyr yn cyfathrebu'n dda â rhieni er mwyn diwallu anghenion y plant ac er 
mwyn eu hysbysu'n gyson am ddatblygiad eu plant.

Nid yn unig mae'r arweinwyr yn cyfathrebu â rhieni bob dydd, ond maent hefyd yn cyhoeddi 
bwletin misol lliwgar sy'n llawn gwybodaeth. Mae'r bwletinau hyn yn cynnwys gwybodaeth 
gyffredinol megis ffioedd a thymhorau'r ysgol, ond maent hefyd yn cynnwys gwybodaeth am 
y cwricwlwm; meysydd dysgu; thema'r tymor a manteision bod yn ddwyieithog.

Mae'r arweinwyr wedi sicrhau eu bod yn gweithio gyda rhieni i nodi anghenion a hoffterau 
eu plant cyn iddynt ddechrau yn y gwasanaeth. Mae'r arweinwyr wedi sicrhau bod y 
gwasanaeth yn ymgysylltu'n dda â'r ysgol y mae wedi'i leoli ynddi. Mae hyn wedi creu 
amgylchedd teuluol lle mae'r plant yn gallu trosglwyddo'n hawdd o'r gwasanaeth i'r ysgol.

Mae gan y gwasanaeth gysylltiadau ag amrediad o bartneriaid, gan gynnwys rhieni; staff yr 
ysgol gynradd; cynrychiolwyr y Cynllun Gwên a’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy; 
staff Dechrau'n Deg a gweithwyr cyswllt teulu.

Mae partneriaethau'r gwasanaeth gyda rhieni'r ysgol ac eraill yn effeithiol.



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

5.1 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol 

Yn yr adroddiad arolygu blaenorol, nodwyd bod diffyg cydymffurfio technegol, gan nad oedd 
ail eirda ym mhob un o ffeiliau'r staff. Felly, nid oedd y gwasanaeth yn bodloni gofynion 
Rheoliad 28(2) Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd 2010.

Canfuom mai dyma oedd yr achos ar gyfer rhai aelodau o staff yn ystod ein harolygiad.

5.2 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn 

Gwnaethom hysbysu'r person cofrestredig nad oedd y gwasanaeth yn cydymffurfio â:

 Rheoliad 20(4)(a) Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010, gan fod y 
dystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer un aelod o staff wedi dod i 
ben cyn y dyddiad adnewyddu

 Rheoliad 29(3)(a), gan nad oedd y staff yn derbyn goruchwyliaeth briodol

 Rheoliad 28(2)(a), gan nad oedd dau eirda cyflogaeth wedi’u cael ar gyfer yr holl staff

Ni wnaethom gyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio am na chanfuom dystiolaeth, ar yr 
achlysur hwn, fod hyn yn cael effaith ar lesiant y plant. Mae'n rhaid i'r person cofrestredig 
fynd i'r afael â'r materion hyn.

5.3 Argymhellion ar gyfer gwella:

 Sicrhau bod yr holl ymwelwyr yn darparu tystiolaeth adnabod a'u bod yn llofnodi'r llyfr 
ymwelwyr wrth gyrraedd

 Sicrhau bod pob damweiniau a digwyddiad yn cael eu dyddio a'u llofnodi gan y staff a 
rhieni



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn

Gwnaethom gynnal yr arolygiad dirybudd hwn fel rhan o'n rhaglen arolygu flynyddol. 
Gwnaethom gynnal arolygiad rhwng 10.30am a 2pm ar ddydd Iau 7 Mehefin 2018.

• Gwnaeth un arolygydd cwblhau’r arolygiad yn ystod yr amserau a nodwyd

• Gwnaethom archwilio amrediad eang o gofnodion, gan gynnwys y datganiad o 
ddiben, polisïau a sampl o ffeiliau staff

• Gwnaethom arsylwi ar weithgareddau'r plant, a'r gofal yr oeddent yn ei dderbyn dan 
do ac yn yr awyr agored

• Gwnaethom archwilio’r safle ac ansawdd y teganau a’r offer

• Gwnaethom siarad â'r plant, y personau cofrestredig, y person â gofal a staff arall, 
ac un rhiant

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar ein gwefan, www.aggcc.org.uk

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

http://www.cssiw.org.uk/
http://www.careinspectorate.wales/


Ynglŷn â'r gwasanaeth

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

Personau Cofrestredig Ann Begley
Michelle Meredith-Roberts
Helen Gilmore

Person â Gofal Helen Gilmore

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 27

Ystod oedran y plant Dan 12 mlwydd oed
(dwy a hanner i bedair blwydd oed yn y gwasanaeth 
hwn)

Oriau agor Dydd Llun i ddydd Gwener 8.45am i 2.45pm
yn ystod tymor yr ysgol yn unig

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

10 Medi 2015

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 7 Mehefin 2108

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Ydy

Ydy'r gwasanaeth yn darparu addysg 
blynyddoedd cynnar ar gyfer plant tair 
a phedair oed?

Ydy

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

Ydy. Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu cynnig 
gweithredol y Gymraeg. Mae'n darparu gwasanaeth sy'n 
rhagweld, yn nodi ac yn diwallu anghenion y bobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth, neu a allai ddefnyddio'r 
gwasanaeth, o ran y Gymraeg a'i diwylliant.

Gwybodaeth ychwanegol:


