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Graddau Yr hyn y mae'r graddau yn ei olygu

Rhagorol Dyma wasanaethau sy'n ymrwymedig i welliant parhaus ac sydd â 
llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o ymarfer 
ac arloesi sy'n arwain y sector. Mae'r gwasanaethau hyn yn darparu 
gofal a chymorth o ansawdd uchel a gallant ddangos eu bod yn 
gwneud cyfraniad cadarn tuag at wella llesiant plant.

Da Dyma wasanaethau sydd â chryfderau a heb unrhyw feysydd pwysig 
sydd angen eu gwella'n sylweddol. Maent yn rhagori ar y gofynion 
sylfaenol yn gyson, gan sicrhau canlyniadau cadarnhaol i blant a hybu 
eu llesiant yn rhagweithiol. 

Digonol Dyma wasanaethau lle mae mwy o gryfderau na meysydd i'w gwella. 
Maent yn ddiogel ac yn bodloni'r gofynion sylfaenol ond mae angen 
gwelliannau er mwyn hybu llesiant a gwella canlyniadau i blant.

Gwael Dyma wasanaethau lle mae mwy o feysydd pwysig i'w gwella na 
chryfderau ac mae enghreifftiau arwyddocaol o ddiffyg cydymffurfio 
sy'n effeithio'n negyddol ar lesiant plant. Lle mae gwasanaethau'n 
wael, byddwn yn cymryd camau gorfodi ac yn cyflwyno hysbysiad 
diffyg cydymffurfio.
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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Cylch Meithrin Maes y Morfa wedi'i leoli mewn adeilad deulawr yn y Rhath, Caerdydd. 
Mae'r gwasanaeth wedi bod yn rhedeg ers mis Hydref 2018, ac mae wedi'i gofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) i ddarparu gofal dydd llawn ar gyfer uchafswm o 17 o blant 
rhwng dwy a phum mlwydd oed. Ar hyn o bryd, mae ar agor yn ystod tymor yr ysgol yn unig 
ar gyfer sesiwn bore, gyda'r opsiwn o glwb brecwast a chludiant i'r ysgol ar ddiwedd y 
sesiwn. Ann Williams yw'r unigolyn cyfrifol sy'n gweithredu ar ran y sefydliad, ac mae 
person â chyfrifoldeb yn rhedeg y gwasanaeth o ddydd i ddydd. Mae'r gwasanaeth yn rhan 
o gynllun Dechrau'n Deg ac yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Crynodeb
Thema Gradd
Llesiant Da

Gofal a Datblygiad Da

Yr Amgylchedd Da

Arwain a Rheoli Digonol

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r plant yn cael cyfleoedd da i chwarae a dysgu mewn gwasanaeth meithringar ac 
ymatebol. Maent yn setlo'n dda ac maent yn gyfforddus ac yn gartrefol yn eu hamgylchedd. 
Mae'r rhan fwyaf o'r plant yn ymgysylltu'n briodol â phlant eraill a'r staff, ac yn meithrin 
cysylltiadau a chyfeillgarwch cadarnhaol. Mae gan y tîm o staff cymwys wybodaeth addas 
am anghenion y plant, ac maent yn gweithio'n agos gyda'r rhieni a gweithwyr proffesiynol 
eraill. Mae llawer o adnoddau yn yr amgylchedd dan do ac mae adnoddau digonol ar gael 
yn yr amgylchedd awyr agored. Caiff y gwasanaeth ei arwain a'i reoli'n ddigonol ar y cyfan, 
ac roedd yr Unigolyn Cyfrifol yn barod i glywed am faterion a nodwyd i'w gwella ar sail ein 
canfyddiadau. Dywedodd y rhieni wrthym eu bod yn fodlon ar y gwasanaeth a bod eu plant 
yn datblygu'n dda o ganlyniad i ddod i'r gwasanaeth. 

2. Gwelliannau
Hwn oedd yr arolygiad cyntaf ers cofrestru.

3. Gofynion ac argymhellion 
Gwnaethom nodi dau fater o ddiffyg cydymffurfio yn ystod yr arolygiad, mewn perthynas â 
rheoliad 15 (4) (a) a (b) – y datganiad o ddiben a rheoliad 31 (1), atodlen 4 (2) (a) a (d) – 
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darparu gwybodaeth. Nid oedd y datganiad o ddiben wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu'r 
gwasanaeth a ddarperir ar hyn o bryd, ac nid oeddem wedi cael gwybod am berson â 
chyfrifoldeb arall nac am newid manylion y sefydliad. Gan nad oedd unrhyw effaith ar blant, 
a bod y darparwr wedi cymryd camau ar unwaith i unioni'r materion, nid ydym wedi 
cyflwyno hysbysiadau diffyg cydymffurfio y tro hwn. 

Crynhoir yr argymhellion yn adran 5.2 o'r adroddiad hwn. 
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1. Llesiant Da
Crynodeb 

Mae'r plant yn cael eu hannog i wneud dewisiadau, maent yn hapus ac yn cael hwyl yn y 
gwasanaeth. Maent yn cael cyfleoedd da i ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau i hybu eu 
datblygiad. Mae'r plant yn meithrin cydberthnasau cadarnhaol, ac mae eu sgiliau 
cymdeithasol yn datblygu'n unol â'u hoedran a'u cam datblygu. 

Ein canfyddiadau

Mae gan y plant lais cryf yn y gwasanaeth. Cânt eu hannog i ddewis yr hyn y maent am 
chwarae ag ef. Fodd bynnag, gwelsom fod rhai aelodau o'r staff yn cyfarwyddo'r plant yn 
ddiangen ar adegau wrth iddynt chwarae. Roedd y plant yn amlwg yn gyfarwydd iawn â'r 
gweithgareddau a'r ardaloedd chwarae yn y gwasanaeth, ac roeddent yn hyderus wrth 
ddewis o blith yr adnoddau a oedd ar gael i wella eu chwarae ymhellach. Caiff 
hunanfynegiant y plant ei annog, a gwelsom y staff yn gwrando ar y plant yn ofalus ac yn 
dangos diddordeb yn eu chwarae a'u sgyrsiau. Mae'r plant yn cael digon o amser i ymateb i 
gwestiynau ac mae'r holl staff yn ymateb i geisiadau'r plant i gyfathrebu. Caiff syniadau ac 
argymhellion y plant eu cynnwys yn y gwaith cynllunio.  

Mae'r plant yn hapus, yn ddiogel ac yn cael eu gwerthfawrogi yn y gwasanaeth. Maent wedi 
datblygu cydberthnasau cryf â'r staff, a darperir ar gyfer eu hanghenion a'u dymuniadau. 
Gwelsom un plentyn nad oedd am ymuno â'i gyfoedion yn yr ystafell chwarae i fyny’r 
grisiau, felly arhosodd aelod o'r staff gydag ef yn yr ystafell chwarae ar y llawr gwaelod i 
barhau i wneud gweithgaredd. Mae'r plant yn gyfarwydd â'r drefn, ac maent yn hapus ac yn 
hyderus wrth ofyn i ganeuon gael eu canu yn ystod amser cylch, er enghraifft.

Mae'r mwyafrif o'r plant yn chwarae'n dda gyda'i gilydd, ac yn dysgu i rannu a 
chydweithredu. Maent yn rhyngweithio'n addas yn unol â'u hoedran a'u cam datblygu. 
Gwelsom hefyd blant yn cael eu canmol a'u hannog yn gyson gan y staff wrth iddynt ddal 
ati i wneud gweithgaredd am gyfnod priodol o amser.  

Mae'r plant yn cael llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a 
dysgu priodol, yn ogystal â llawer o gyfleoedd i ymlacio a chael amser tawel yn ystod y 
sesiwn. Gall y plant gymryd rhan mewn chwarae di-dor a arweinir gan blant yn ogystal â 
gweithgareddau a arweinir gan oedolion. Gwelsom fod y plant yn gallu manteisio ar 
amrywiaeth eang o adnoddau naturiol a osodir allan mewn dwy ystafell a oedd yn briodol ar 
gyfer eu hoedran a'u cam datblygu. Mae annibyniaeth y plant yn gryf yn y gwasanaeth, a 
chaiff yr adnoddau eu storio mewn modd agored fel y gall y plant gael gafael arnynt yn 
annibynnol. Caiff y plant eu hatgoffa i olchi eu dwylo'n annibynnol i baratoi i gael byrbryd, a 
gallant helpu i dacluso heb gymorth ar ôl i weithgaredd ddod i ben. 
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2. Gofal a Datblygiad Da

Crynodeb

Mae'r tîm o staff yn gweithio'n dda iawn gyda'i gilydd. Mae disgwyliadau cyson o ran 
ymddygiad, a chaiff y rhyngweithio ei reoli'n dda. Mae systemau da ar waith i fonitro 
datblygiad y plant.

Ein canfyddiadau

Mae'r staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran cadw'r plant yn ddiogel. Cânt eu 
hyfforddi'n dda ym maes datblygiad plant ac mae eu hyfforddiant gorfodol ym meysydd 
megis diogelu, hylendid bwyd a chymorth cyntaf pediatrig yn gyfredol. Fodd bynnag, roedd 
eu gwybodaeth am ddiogelu yn anghyson. Mae ffurflenni damweiniau a digwyddiadau yn 
cael eu cofnodi'n effeithiol. Fodd bynnag, nid oedd pob ffurflen y gwnaethom edrych arni 
wedi'i llofnodi na'i ddyddio gan y rhieni. Mae'r plant yn datblygu dealltwriaeth o ffyrdd iach o 
fyw drwy gael cymorth i olchi eu dwylo cyn amser byrbryd ac ar ôl defnyddio'r toiled. Mae'r 
plant yn cael byrbryd maethlon a chânt gynnig dŵr neu laeth i'w yfed. Maent hefyd yn cael 
budd o gyfleoedd i frwsio eu dannedd yn ystod y sesiwn.
 
Mae'r holl staff yn gweithio yn unol â'r polisi ymddygiad, ac maent yn ymwybodol o 
asiantaethau allanol sy'n cynnig cymorth o ran mynd i'r afael ag ymddygiadau digroeso'r 
plant. Maent yn gweithredu fel modelau rôl da, ac yn annog plant i fod yn garedig i'w gilydd. 
Er enghraifft, fe'u clywsom yn dweud “bydd yn ofalus” a “dim taflu” i ategu ymddygiad 
priodol. Clywsom lawer o ganmol a chydnabyddiaeth am ymddygiad a gwaith da, ac 
atebion clir i gwestiynau a ofynnwyd, ac roedd y plant yn gwerthfawrogi hyn gan wenu o 
glust i glust. 

Mae'r holl staff yn awyddus i hybu datblygiad y plant. Mae system gweithwyr allweddol ar 
waith, ac mae'r staff yn defnyddio nifer o ddogfennau sy'n olrhain cynnydd er mwyn 
cynllunio gweithgareddau sy'n briodol ar gyfer oedran a cham y plant. Caiff gwaith cynllunio 
a gwerthuso ei gwblhau bob dydd, sy'n sicrhau bod y staff yn gallu cynllunio'n effeithiol yn y 
fan a'r lle. Mae'r staff yn rhoi llawer o sylw i'r plant, ac fe'u clywsom yn ymddwyn mewn 
modd cefnogol a charedig. Mae'r holl staff yn diwallu anghenion personol y plant yn 
brydlon, a gwelsom fod y plant yn hapus i fynd atynt. Ar adegau, roedd y staff yn ymyrryd 
yn chwarae'r plant yn rhy gynnar, a gwnaeth hynny roi pen ar rai sefyllfaoedd chwarae'n 
fuan. Mae'r holl staff yn annog y plant i ddatblygu chwilfrydedd ynglŷn â bywydau a 
chredoau gwahanol y plant drwy ddathlu digwyddiadau diwylliannol megis y Flwyddyn 
Newydd Tsieineaidd, Diwali a Dydd Gŵyl Dewi. Mae'r staff yn helpu'r plant yn gyson i 
ddatblygu eu sgiliau annibyniaeth a'u sgiliau cymdeithasol, er enghraifft, yn ystod amser 
byrbryd ac wrth ddefnyddio'r ystafell ymolchi.
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3. Yr Amgylchedd Da

Crynodeb

Mae'r amgylchedd yn ddeniadol i'r plant. Caiff yr ardaloedd chwarae eu cynnal a'u cadw'n 
dda, ac mae'r adnoddau mewn cyflwr da iawn. Mae amrywiaeth eang o adnoddau a 
gweithgareddau i gynnal diddordeb y plant a'u hysgogi, ac mae asesiadau risg da ar waith i 
sicrhau diogelwch y plant.

Ein canfyddiadau

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y gwasanaeth yn ddiogel, ac ni chaniateir unrhyw fynediad 
diawdurdod. Mae'n ofynnol i ymwelwyr lofnodi llyfr ymwelwyr wrth fynd i mewn ac allan o'r 
adeilad. Cwblheir cofrestrau o bresenoldeb y plant, gan gynnwys amseroedd cyrraedd a 
gadael. Cedwir y giatiau a'r drysau sy'n darparu mynediad i'r safle dan glo yn ystod yr oriau 
agor y gwasanaeth, a chânt eu monitro yn gyson gan y staff. Cynhelir gwiriadau asesu risg 
dyddiol, ac mae asesiadau risg da ar waith i hybu diogelwch y plant. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas, ac yn cynnig lleoedd chware sy'n 
gynnes ac yn groesawgar i'r plant sy'n dod i'r gwasanaeth. Mae'r ardaloedd chwarae wedi'u 
gosod ar ddau lawr ar wahân, sy'n hybu annibyniaeth y plant drwy gynnig silffoedd isel ac 
agored sy'n arddangos amrywiaeth eang o adnoddau sy'n addas ar gyfer eu hoedran a'u 
cam datblygu. Mae ardaloedd dynodedig yn y ddwy ystafell sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer 
chwarae egnïol a chwarae tawel. Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr ardal awyr agored yn 
addas ar gyfer y plant, a chwblheir gwiriadau dyddiol o'r ardal hon. Mae toiledau a basnau 
llaw o faint addas i blant ar gael yn yr ystafell chwarae ar y llawr gwaelod, gyda mynediad 
drwy ddrws yn y brif ardal chwarae. Mae cyfleusterau newid cewynnau ar gael hefyd. Mae'r 
arweinwyr yn sicrhau bod rotâu glanhau ar waith ac mae'r rhain, ar y cyfan, yn sicrhau bod 
ardaloedd yn cael eu cadw'n lân. Fodd bynnag, gwelsom nad oedd yr ardal newid 
cewynnau na'r cyntedd na'r grisiau sy'n arwain i'r llawr cyntaf wedi cael eu glanhau yn 
ddigon trylwyr. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod gan y plant amrywiaeth eang o adnoddau chwarae a dysgu 
o ansawdd da ac sy'n addas o ran eu cam datblygu. Gwelsom fod y plant yn torri perlysiau 
ffres ac yn eu rhoi yn eu toes chwarae er mwyn cael profiad synhwyraidd ychwanegol. Mae 
gan y gwasanaeth adnoddau amlddiwylliannol sydd ar gael yn hawdd i'r plant. Mae'r 
adnoddau'n cefnogi cwricwlwm y cyfnod sylfaen ac maent yn briodol ar gyfer oedran a 
cham datblygu'r plant.
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4. Arwain a Rheoli Digonol

Crynodeb

Mae'r arweinwyr wedi datblygu nifer o bolisïau a gweithdrefnau er mwyn eu helpu i reoli'r 
busnes a monitro ansawdd wrth iddo fynd yn fwy sefydlog. Mae rhai hepgoriadau wedi bod 
mewn perthynas â dogfennaeth a rhoi gwybod i AGC am newidiadau angenrheidiol, er y 
gwelsom na chafodd hyn effaith andwyol ar ansawdd gofal y plant. Caiff llawer o agweddau 
ar y gwasanaeth eu rhedeg yn dda, ac mae'r arweinyddiaeth yn addas ar y cyfan. Mae'r 
partneriaethau â'r rhieni ac asiantaethau eraill yn gadarnhaol. 

Ein canfyddiadau

Caiff y gwasanaeth ei reoli'n dda o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, mae angen gwneud rhai 
gwelliannau i arweinyddiaeth gyffredinol er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn 
cydymffurfio o hyn ymlaen. Mae datganiad o ddiben ar waith sy'n nodi ethos y clwb, fel y 
gall rhieni wneud dewis ynghylch pa mor addas ydyw ar gyfer eu plentyn. Nid oedd hwn 
wedi cael ei ddiweddaru er mwyn dangos yr oriau agor presennol, er bod hyn wedi cael ei 
unioni bellach. Hefyd, gwelsom na roddwyd gwybod i AGC bod enw'r elusen sy'n rhedeg y 
gwasanaeth wedi newid, sy'n golygu bod y dystysgrif gofrestru yn anghywir. Cafodd yr 
hepgoriad hwn ei unioni ar unwaith pan roddwyd gwybod amdano i'r Unigolyn Cyfrifol. Felly 
ni chymerwyd camau gorfodi y tro hwn mewn perthynas â'r datganiad o ddiben a darparu 
gwybodaeth. Mae amrywiaeth eang o bolisïau a gweithdrefnau ar waith, sydd wedi cael eu 
hadolygu. Mae contractau'r plant yn cynnwys gwybodaeth berthnasol, a chaiff gwybodaeth 
gyfrinachol ei storio'n ddiogel. Gwelsom fod yr holl hyfforddiant gorfodol yn gyfredol, a chaiff 
hyfforddiant adnewyddu ei drefnu fel y bo angen. Mae'r staff wedi cwblhau rhywfaint o 
hyfforddiant ychwanegol hefyd, megis hyfforddiant ar ymdrin â gwrthdaro ac ysgogi staff. 
Mae'r gwasanaeth yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae'n darparu'r Cynnig 
Rhagweithiol o ran darparu gwasanaeth Cymraeg. Mae tystiolaeth o gynllunio ar gyfer 
gwella a phrosesau sicrhau ansawdd. Defnyddir holiaduron gan y darparwr i gael adborth 
ar y gwasanaeth, a chyflwynwyd adroddiad ar yr adolygiad o ansawdd y gofal i AGC fel 
rhan o'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) sy'n ofynnol. Dywedwyd wrthym fod 
barn y plant yn cael ei cheisio yn rheolaidd, a bod gweithgareddau'n cael eu haddasu yn 
unol â'u diddordebau sy'n datblygu. Gwelsom fod cyfarfodydd staff a thrafodaethau 
anffurfiol bob dydd yn cynnig cyfle i'r staff leisio eu barn ar y gwasanaeth a chynnig 
awgrymiadau, er nad oedd cofnodion y cyfarfodydd staff yn rhoi trosolwg trylwyr o'r 
cyfarfodydd. Gwnaethom nodi nad oedd y gwasanaeth wedi derbyn unrhyw gwynion, er 
bod gweithdrefn gwyno ar waith pe bai ei hangen.   

Mae'r staff a'r adnoddau'n cael eu rheoli mewn ffordd ddigonol. Mae'r staff a gyflogir yn 
meddu ar brofiad a chymwysterau priodol i weithio gyda phlant, ac mae rhaglen sefydlu 
briodol ar waith. Yn ystod ein hymweliad cyntaf, nid oedd yr holl wybodaeth yn ffeiliau'r staff 
ar gael i ni ei gweld gan nad oedd popeth yn cael ei gadw ar y safle. Cawsom weld y 
cofnodion yn llawn ar ail ddiwrnod yr arolygiad. Mae pob aelod o'r staff yn meddu ar wiriad 
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cyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ac mae arfarniadau blynyddol yn monitro 
cyflawniadau ac yn rhoi cyfarwyddyd i'r ymarferwyr. Caiff sesiynau goruchwylio eu cynnal 
fel sy'n ofynnol, a gwelsom er nad oedd yr holl gofnodion goruchwylio wedi'u llofnodi gan yr 
Unigolyn Cyfrifol, roedd cynnwys y trafodaethau yn ystyrlon ac yn gynhwysfawr. Dywedodd 
pob aelod o'r staff y gwnaethom siarad â nhw eu bod yn teimlo bod yr arweinwyr yn eu 
gwerthfawrogi, a'u bod yn hyderus i ofyn am gyfarwyddyd. Nododd y staff hefyd eu bod yn 
teimlo eu bod yn gweithio'n dda fel tîm, a chadarnhawyd hyn gan yr hyn a welsom. 

Mae'r partneriaethau â'r rhieni ac asiantaethau eraill yn effeithiol. Mae dull 'drws agored' o 
weithredu yn annog y rhieni i ymweld â'r gwasanaeth i drafod unrhyw bryderon pe bai 
angen. Mae hysbysfwrdd yn rhoi gwybodaeth i'r rhieni yng nghyntedd y gwasanaeth, ac 
mae'r polisïau a'r gweithdrefnau ar gael i rieni eu darllen. Roedd trafodaethau â'r rhieni'n 
cadarnhau eu bod yn hapus â'r gwasanaeth a ddarperir ac ansawdd gofal eu plant. 
Cadarnhaodd y rhieni hefyd fod y staff yn hawdd mynd atynt a'u bod yn hyderus i drafod 
unrhyw faterion gyda nhw. Er enghraifft, dywedodd un rhiant y gwnaethom siarad ag ef bod 
lleferydd a sgiliau cymdeithasol ei blentyn wedi datblygu'n sylweddol ers dechrau yn y 
gwasanaeth. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnal cysylltiadau priodol ag asiantaethau 
partner. 
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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

Gwnaethom drafod yr argymhellion canlynol gyda'r Unigolyn Cyfrifol: 

 Dylai'r staff fynd i hyfforddiant gloywi ar ddiogelu er mwyn gwella eu gwybodaeth; 
 gwneud yn siŵr bod y rhiant/gofalwr yn llofnodi ac yn dyddio'r holl waith papur mewn 

perthynas â damweiniau a digwyddiadau;
 gwneud yn siŵr bod y staff yn dilyn y rotâu glanhau bob amser (yn arbennig o ran yr 

ardal newid cewynnau, y cyntedd a'r grisiau) a chwblhau'r adnodd archwilio rheoli 
heintiau; 

 cynnwys mwy o fanylion mewn cofnodion cyfarfodydd staff i ddangos pwy sy'n 
bresennol, yr hyn a drafodir ac unrhyw gamau gweithredu; 

 gwneud yn siŵr bod yr Unigolyn Cyfrifol yn llofnodi'r holl gofnodion goruchwylio; 
 gwneud yn siŵr bod yr holl wybodaeth sy'n ofynnol o fewn ffeiliau'r staff yn cael ei 

chadw ar y safle. 
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad ôl-gofrestru llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arferol o 
arolygiadau. Gwnaeth dau arolygydd ymweld â'r gwasanaeth ddwywaith am gyfnod o tua 
saith awr at ei gilydd, gyda'r ymweliad cyntaf yn un dirybudd. Gwnaethom y canlynol: 

 Arsylwi ar arferion a rhyngweithio'r staff â'r plant;
 siarad â'r unigolyn cyfrifol, y person â chyfrifoldeb, y rhan fwyaf o'r staff a oedd yn 

bresennol, rhai o'r plant a oedd yn bresennol a phum rhiant/gofalwr; 
 adolygu gwybodaeth a ddelir gan AGC, gan gynnwys yr adroddiad cofrestru;
 archwilio amrywiaeth o ddogfennaeth gan gynnwys polisïau, gweithdrefnau, 

cofnodion dyddiol, sampl o ffeiliau'r plant a'r staff a chofnodion perthnasol eraill a 
gedwir fel rhan o'r gwasanaeth;

 cynnal arolygiad gweledol o'r ardaloedd a ddefnyddir gan y plant;
 darparu adborth ar lafar ar ddiwedd yr arolygiad i'r unigolyn cyfrifol a'r person â 

chyfrifoldeb. 

Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://arolygiaethgofal.cymru/


7. Ynglŷn â'r gwasanaeth

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

Unigolyn Cyfrifol Ann Williams

Person â chyfrifoldeb Abigail Harding

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 17

Ystod oedran y plant 2–5 oed

Oriau agor 9:30am-12:00pm gydag opsiwn ychwanegol o glŵb 
brecwast a chludiant i'r ysgol 

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

Ddim yn gymwys

Dyddiadau'r ymweliadau arolygu hyn 3 a 6 Chwefror 2020 

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Cyfuniad o leoliadau Dechrau'n Deg a lleoliadau a 
ariennir yn breifat 

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?

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: Dim.

Dyddiad Cyhoeddi 02/04/2020


