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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 Lisa Matthews wedi bod yn warchodwr plant cofrestredig ers Mawrth 2019 ac mae'n 

darparu gofal i uchafswm o 10 plentyn hyd at 12 oed. Mae'n gweithredu o'i chartref sydd 

wedi'i leoli ym Mynea, ar gyrion Llanelli. Mae'n gweithio rhwng 7am a 6pm o ddydd Llun i 

ddydd Gwener ac mae'n cynnig gwasanaeth gofal dros nos rhwng 6:45pm a 7:45am. Mae'r 

gwasanaeth yn gweithio tuag at y ‘Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg.’  

 

Crynodeb 
 

Thema Gradd 

Llesiant Rhagorol 

Gofal a Datblygiad Rhagorol 

Yr Amgylchedd Rhagorol 

Arwain a Rheoli Rhagorol 

 
1. Asesiad cyffredinol 

 

Mae'r plant yn mwynhau ystod eang o weithgareddau arloesol a diddorol. Maent yn hapus, 

wedi setlo'n dda ac mae ganddynt lais hynod o gryf. Mae'r gwarchodwr plant yn hyrwyddo 

ffordd o fyw iach ac mae ardal awyr agored sydd ag adnoddau da y gall y plant ei 

defnyddio. Mae hi'n adnabod y plant yn dda iawn ac yn cynllunio gweithgareddau a 

phrofiadau chwarae ysgogol. Mae'r amgylchedd yn lân, yn ddiogel ac yn gyfforddus ac yn 

canolbwyntio'n benodol ar y plant. Mae gan y gwarchodwr plant sgiliau gweinyddol gwych 

ac mae ei dogfennau a'i chofnodion wedi'u trefnu'n dda. 

 

2. Gwelliannau 

 
Dyma oedd arolygiad cyntaf y gwasanaeth. 

 

3. Gofynion ac argymhellion  

 
Dim 
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1. Llesiant Rhagorol 

Crynodeb  

Mae'r plant wedi setlo'n dda iawn ac mae'n amlwg eu bod wrth eu bodd treulio amser yn y 

gwasanaeth. Mae'r gweithgareddau a'r profiadau chwarae yn hynod ddiddorol ac yn 

gyffrous iddynt. Mae ganddynt lais cryf ac maent yn mynegi eu hunain mewn ffordd 

hyderus. Mae'r plant nad ydynt yn gallu siarad yn cyfleu eu hanghenion. Maent yn 

rhyngweithio'n dda iawn â'i gilydd a'r gwarchodwr plant. Maent yn llawn cymhelliant i 

gwblhau tasgau priodol drostynt eu hunain ac o ganlyniad, caiff eu hannibyniaeth ei 

hyrwyddo. 

 

Ein canfyddiadau 

Roedd y plant yn symud yn hyderus o amgylch yr ystafell chwarae gan ddewis yr hyn yr 

hoffent chwarae ag ef ac estyn teganau drostyn eu hunain. Roeddent yn gwybod y byddai 

ymateb cadarnhaol i'w ceisiadau. Er enghraifft, dywedodd un plentyn “I want to do this” gan 

nodi ei fod am chwarae â'r toes chwarae. Roedd y plant ifanc wrth eu bodd pan wnaeth eu 

cleber heb eiriau a'u hystumiau llaw dderbyn ymateb cadarnhaol gan y gwarchodwr plant. 

Er enghraifft, cododd un plentyn ei freichiau pan oedd am gael ei godi a chwifiodd plentyn 

arall ei freichiau yn llawn cyffro gan ddangos ei fod am gymryd rhan yn y gweithgaredd 

chwarae synhwyraidd. Dangosodd hyn fod y plant yn teimlo'n gyfforddus iawn yng ngofal y 

gwarchodwr plant. Roedd y plant yn gwneud dewisiadau personol yn hyderus, er enghraifft 

drwy ddewis y bib roeddent am ei wisgo amser cinio a'r lliw plât roeddent am ei gael.  

 

Roedd y plant yn hapus iawn ac yn awyddus i gymryd rhan yn y gweithgareddau yn ystod 

ein hymweliad. Roeddent yn gyfarwydd iawn â'r arferion dyddiol a'r amgylchedd. 

Gwnaethant eistedd ar ris gwaelod y grisiau gan edrych ar lyfrau wrth aros i gael eu 

cewynnau wedi'u newid. Gwnaethant neidio i fyny ac i lawr yn llawn cyffro wrth baratoi i 

ymweld â'r parc. Gwnaeth y plant synau a oedd yn awgrymu eu bod yn fodlon wrth iddynt 

chwarae â'r cyfarpar metel o fasged synhwyraidd. Gwnaethant fwynhau amrywiaeth eang o 

weithgareddau yn ogystal ag amser tawel. Roedd cerddoriaeth glasurol ymlaciol yn 

chwarae yn y cefndir ac roedd yn amlwg bod y plant wedi ymlacio ac yn teimlo'n gyfforddus 

wrth iddynt gwympo i gysgu'n annibynnol ac yn dawel.  

 

Roedd y plant yn chwarae gyda'i gilydd yn hapus ac yn rhannu teganau ac adnoddau â'i 

gilydd. Gwnaethant rannu adnoddau wrth chwarae gyda'r reis lliw a gyda'r toes chwarae 

ochr yn ochr â'i gilydd. Aeth un plentyn â thedi at ei ffrind gan ei fod yn gwybod mai dyna 

oedd y tegan arbennig a oedd yn rhoi cysur iddo. Gwnaethant estyn esgidiau glaw i'w 

gilydd wrth baratoi i ymweld â'r parc a gwnaeth un plentyn estyn y bag argyfwng yr oeddent 

yn mynd ag ef gyda nhw ar bob ymweliad i'r gwarchodwr plant. Gwnaeth y plant helpu'r 

plant iau yn hapus ac mewn ffordd ddigynnwrf. Er enghraifft, yn ystod amser cinio 

gwnaethant ddod o hyd i hoff fib y plentyn iau a rhoi mwythau i'w gwallt.  
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Mae'r plant yn mwynhau dilyn eu diddordebau eu hunain, dechrau eu chwarae eu hunain 

yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgareddau a gynllunnir. Roedd y plant wrth eu 

boddau gyda gweithgaredd celf paentio ‘Banksy’ a gwnaethant dreulio tipyn o amser yn 

ymgolli'n llwyr. Dechreuodd y plant weithgaredd hwyl gan ddefnyddio poteli synhwyraidd 

wedi'u llenwi ag amrywiaeth o ddeunyddiau. Gwnaethant chwerthin yn uchel wrth neidio i 

fyny ac i lawr. Gwnaethant gydweithio, er enghraifft drwy wthio pram a thegan siglo yn y 

parc. Gwnaeth y plant cyn-ysgol gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a oedd 

yn hyrwyddo eu datblygiad. Er enghraifft, roedd gweithgareddau chwarae gydag ewyn, 

amrywiaeth o weithgareddau paentio, ioga, chwarae synhwyraidd a gweithgareddau awyr 

agored megis yr ysgol goedwig. Cafodd y plant sawl cyfle i hyrwyddo eu hannibyniaeth. Er 

enghraifft, anogwyd y plant i dacluso ar sawl achlysur yn ystod ein hymweliad. Roeddent 

wedi golchi a sychu eu dwylo eu hunain â thywelion unigol. Roedd ganddynt begiau unigol i 

hongian eu cotiau a'u bagiau a gwnaethant gofrestru eu hunain drwy osod eu henwau ar 

fwrdd. Roedd amser cinio yn gyfnod arbennig o gymdeithasol ac roedd y rhan fwyaf o'r 

plant yn defnyddio cyllyll a ffyrc bach i fwydo eu hunain, yfed o ficeri sy'n llifo'n rhwydd neu 

gwpanau top agored ac yn eistedd gyda'r gwarchodwr plant. Roedd y plant yn llwyddo i 

ddatblygu sgiliau newydd. Er enghraifft, roedd y plant cyn-ysgol yn gallu dal llyfr a throi'r 

tudalennau yn gywir, roeddent yn gallu nodi eu henwau wedi'u printio, tynnu eu hesgidiau 

eu hunain a gwisgo eu hesgidiau glaw eu hunain, a gwnaeth un plentyn roi gwisg ar gyfer 

tywydd gwlyb ymlaen ei hun. Roeddent yn cael cyfleoedd i fod yn annibynnol mewn 

sefyllfaoedd bob dydd, er enghraifft dal y giât i'r parc ar agor a cherdded wrth ymyl y bygi i'r 

parc.  
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2. Gofal a Datblygiad   

  

Rhagorol 

Crynodeb 

Mae'r gwarchodwr plant yn cynllunio gweithgareddau ysgogol ac amrywiol iawn sy'n 

cyfrannu'n sylweddol at ddysgu a datblygiad y plant. Mae ganddi wybodaeth gynhwysfawr 

am y plant yn ei gofal. Mae'r gwarchodwr plant yn hybu ffyrdd iach o fyw ac yn llwyddo i 

gadw'r plant yn ddiogel yn effeithiol. 

 

Ein canfyddiadau 

Mae gan y gwarchodwr plant ddealltwriaeth wych o weithdrefnau amddiffyn plant ac roedd 

yn nodi unrhyw bryderon yn glir yn ei hymateb. Roedd hi'n ymwybodol o'r ddyletswydd i atal 

plant rhag cael eu radicaleiddio ac roedd wedi cwblhau hyfforddiant. Roedd hi wedi paratoi 

asesiad risg cynhwysfawr ar gyfer yr ardal dan do a'r ardal awyr agored yn ogystal ag 

ymweliadau â'r gymuned.  Roedd cyfarpar diogelwch megis blancedi tân, gorchuddion 

rheiddiaduron a giatiau diogelwch yno. Roedd y cofnodion yn dangos ymarferion tân 

rheolaidd. Roedd wedi'i chofrestru â'r adrannau diogelwch bwyd lleol ac yn dilyn y pecyn 

bwyd mwy diogel, busnes gwell. Mae'n darparu oergell ar wahân i storio bwyd ar gyfer ei 

busnes gwarchod plant. Mae'r gwarchodwr plant yn hyrwyddo bwyta'n iach ac yn darparu 

prydau cartref maethlon i'r plant. Mae dŵr ar gael i'r plant ei yfed drwy gydol y dydd. Er bod 

chwarae yn yr awyr agored yn rhan annatod o'r gwasanaeth, ni welsom y plant yn chwarae 

yn yr ardd gan fod y gwarchodwr plant wedi cynllunio ymweliad â'r parc. Fodd bynnag, 

gwelsom dystiolaeth ffotograffig o'r plant yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau yn yr 

ardd. Cadarnhaodd holiaduron y rhieni a'r plant fod y plant yn mwynhau chwarae yn yr 

ardd. Yn ystod ymweliadau â'r gymuned leol, mae'r gwarchodwr plant yn rhoi siacedi 

gwelededd uchel a bandiau arddwrn sy'n cynnwys ei manylion cyswllt i'r plant er mwyn 

sicrhau eu bod yn ddiogel. Mae'n cario bag argyfwng sy'n cynnwys cardiau â manylion 

cyswllt rhieni a blwch cymorth cyntaf.  Mae'r gwarchodwr plant yn gosod arwydd ar ei drws 

ffrynt pan fydd y plant yn cysgu, sy'n gofyn i ymwelwyr gnocio'r drws yn hytrach na chanu'r 

gloch er mwyn osgoi amharu ar gwsg neu amser tawel y plant.  

     

Mae'r gwarchodwr plant yn fodel rôl gwych am ei bod yn dyner ac yn amyneddgar gyda'r 

plant. Gwnaeth dreulio amser yn egluro pethau i'r plant ar eu lefel nhw gan achub ar bob 

cyfle i ymestyn eu sgiliau iaith a rhifedd. Cyfeiriodd yn ôl at brofiadau blaenorol y plant er 

mwyn datblygu eu dealltwriaeth. Er enghraifft, roedd wedi gosod clorian ar gyfer y 

gweithgaredd reis synhwyraidd a chyfeirio'r plant yn ôl at eu gweithgaredd coginio wrth 

drafod y deial yn symud. Roedd y gwarchodwr plant yn cydymffurfio â'i pholisi cefnogi 

ymddygiad cadarnhaol ac yn canmol y plant am eu hymdrechion. Er enghraifft, pan wnaeth 

plentyn geisio gwisgo ei esgidiau glaw ond roedd angen help arno, dywedodd, “You did a 

really good job of trying”. Roedd pob plentyn yn ymddwyn yn dda iawn yn ystod ein 

hymweliad. 
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        Mae'r gwarchodwr plant yn ofalgar ac yn gariadus iawn gyda'r plant yn ei gofal. Roedd 

y gwarchodwr plant yn cofnodi cyflawniadau a gweithgareddau ar Ap ac yn eu hanfon 

yn uniongyrchol at y rhieni er mwyn rhannu profiadau a llwyddiannau'r plant â nhw. 

Roedd y gwarchodwr plant yn bwydo gwybodaeth bersonol am bob plentyn yn unigol 

drwy'r Ap, er enghraifft os oedd y plant wedi cysgu, gwybodaeth am newid cewynnau 

a'r bwyd roeddent wedi'i fwyta. Roedd y rhieni yn gallu cael gafael ar y wybodaeth yn 

yr Ap ar unrhyw adeg. Roedd y gwarchodwr plant wedi casglu gwybodaeth fanwl am 

hoffterau a chas bethau'r plant cyn iddynt ddechrau yn y gwasanaeth. Roedd hi'n 

adnabod y plant yn ei gofal yn dda iawn ac yn trafod hoff deganau'r plant, cerrig milltir 

yn eu datblygiad yn ogystal ag anghenion addysgol, meddygol neu gorfforol penodol. 

Roedd y gwarchodwr plant yn cynllunio gweithgareddau yn fras yn seiliedig ar themâu 

byr megis  ‘pryfyd cop’ y ‘Flwyddyn Newydd Tsieineaidd’, ond roedd yn rhoi pwyslais 

mawr ar chwarae a arweiniwyd gan y plant gan ei bod yn defnyddio'r dull ‘Hygge’ 

gyda'r blynyddoedd cynnar. Roedd yn defnyddio ‘graddfa Leuvan ar gyfer llesiant’ 

wrth arsylwi'r plant a chofnodi eu llesiant cyffredinol yn ei gwasanaeth. Roedd yn 

olrhain datblygiad y plant ac yn gosod targedau unigol ym mhob maes o'r cyfnod 

sylfaen. Roedd y targedau hyn yn cyfrannu at y gwaith o gynllunio gweithgareddau. 

Roedd yn cofnodi datblygiad y plant ar yr Ap gwarchod plant ac mewn ffeiliau 

ysgrifenedig unigol.  Caiff targedau'r plant eu cofnodi ac ar ôl iddynt gael eu dyddio a'u 

cyflawni, cânt eu trosglwyddo i daflenni cynnydd unigol a chaiff targedau newydd eu 

pennu.     
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3. Yr Amgylchedd   

  

Rhagorol 

Crynodeb 

Roedd y gwarchodwr plant yn sicrhau bod y safle yn ddiogel, yn lân ac yn addas iawn i'r 

plant. Defnyddir ystafell chwarae ddynodedig sy'n gyfforddus ac yn ysgogol i warchod y 

plant. Mae digon o deganau ac adnoddau ac maent o ansawdd uchel iawn ac mewn cyflwr 

gwych. Caiff gwaith y plant ei arddangos yn ddeniadol. Mae digon o gyfleoedd chwarae yn 

yr ardal awyr agored amgaeedig ac mae adnoddau cyffrous ar gael ar gyfer 

gweithgareddau hwyliog a heriol. Er bod gwasanaeth gofal dros nos yn cael ei ddarparu 

mewn ystafell wely fyny'r grisiau, dywedodd y gwarchodwr plant wrthym nad oedd wedi cael 

unrhyw geisiadau am ofal dros nos.  

 

Ein canfyddiadau 

 

Mae'r gwarchodwr plant yn ymwybodol iawn o ddiogelwch. Er enghraifft, mae'n sicrhau bod 

y drws ar glo bob amser ac yn mynd ati i gofnodi pob person sy'n ymweld â'r gwasanaeth.  

Mae'n cadw ei chartref yn lân ac yn daclus ac ar dymheredd cyfforddus. Roedd y 

gwarchodwr plant wedi cynnal asesiadau risg trylwyr mewn perthynas â'r holl ardaloedd a 

ddefnyddir gan y plant ac roedd ganddi gofnodion cynhwysfawr ohonynt. Sicrhaodd fod y 

plant yn ddiogel ar y safle drwy ddefnyddio offer diogelwch yn effeithiol megis giatiau 

grisiau, gorchuddion rheiddiaduron a blanced dân. Roedd y gwarchodwr plant yn 

cadarnhau bod y larymau tân yn gweithio fel mater o drefn ac yn cynnal ymarferion tân yn 

rheolaidd. Roedd yr ardal awyr agored yn gwbl gaeedig ac yn darparu amrywiaeth o 

gyfleoedd chwarae megis cegin fwd a chafn tywod. Roedd wedi cwblhau hyfforddiant ar 

seddi ceir fel rhan o'i rôl flaenorol fel gofalwr maeth.  

 

Roedd digon o le a chyfleusterau ar y safle a gallai'r plant fynd i nôl y dewis eang o 

deganau ac adnoddau o ansawdd uchel yn hawdd. Roedd cyflenwad da o adnoddau a 

llyfrau Cymraeg i'r plant ac roedd blychau o adnoddau ac arddangosfeydd wedi'u labelu'n 

ddwyieithog. Roedd y teganau a'r adnoddau yn lân ac mewn cyflwr gwych. Roedd y safle 

yn lân iawn, yn gyfforddus ac wedi'i addurno'n dda. Roedd ardaloedd meddal â chlustogau 

ar y llawr yn yr ystafell chwarae ac roedd y teganau'n cael eu storio mewn meinciau ar lefel 

isel a oedd yn hawdd cael gafael arnynt. Roedd dewis eang o adnoddau mewn cyflwr 

gwych i hyrwyddo annibyniaeth y plant wrth ddefnyddio'r toiled.  

 

Gwnaeth y gwarchodwr plant ddarparu dodrefn ac offer cyfforddus er mwyn galluogi'r plant i 

gysgu ac ymlacio yn unol â'u dewisiadau. Roedd yn sicrhau bod y plant yn teimlo'n gartrefol 

drwy roi pegiau cotiau unigol iddynt hongian eu cotiau a'u bagiau. Mae digon o adnoddau 

da yn yr awyr agored i ennyn diddordeb y plant gan gynnwys cegin fwd, cafn tywod, siglwyr 

a bwrdd wedi'i orchudio â glaswellt ar gyfer gweithgareddau chwarae'r byd bach.  
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4. Arwain a Rheoli    Rhagorol 

Crynodeb 

Mae'r gwarchodwr plant wedi'i chymell i ddarparu'r gofal gorau posibl ac yn amlwg yn 

mwynhau gofalu am y plant. Mae'n cadw cofnodion a dogfennau ac mae ganddi sgiliau 

trefnu da. Mae'n sicrhau ei bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am syniadau arloesol ac 

yn cymryd cyfrifoldeb dros ei datblygiad proffesiynol ei hun. Mae'n awyddus i wella ei 

gwasanaeth ac yn adolygu ei gwasanaeth yn rheolaidd. Mae ganddi bartneriaethau gwych 

â'r rhieni. 

 

Ein canfyddiadau 

Roedd y datganiad o ddiben yn fanwl, yn glir, yn llawn gwybodaeth ac yn rhoi darlun cywir 

o'r gwasanaeth. Cadarnhaodd holiaduron y rhieni eu bod yn hapus â'r wybodaeth y maent 

yn ei chael am y gwasanaeth. Roedd yr holl gofnodion a dogfennau gofynnol ar gael ac 

roeddent yn drefnus iawn. Roedd y gwarchodwr plant wedi cael yr holl ffurflenni 

angenrheidiol gan y rhieni, fel gwybodaeth bersonol, contractau, cydsyniad ar gyfer gofal 

meddygol brys a llofnodion damweiniau a digwyddiadau. Roedd gan y gwarchodwr plant 

nifer o bolisïau a gweithdrefnau a oedd yn canolbwyntio ar ddiwallu anghenion y plant, 

megis polisi ymddygiad ac amddiffyn plant. Roedd y gwarchodwr plant yn adolygu ei 

pholisïau ac yn eu diweddaru yn ôl yr angen. Roedd yn cwblhau cwrs ‘Hygge’ achrededig 

ar gyfer y blynyddoedd cynnar ar y pryd.  Roedd wedi cwblhau cwrs Cymraeg dwys dros 

naw wythnos, hyfforddiant 'prevent', hyfforddiant ar emosiynau, ymddygiad disgwyliedig, 

cefnogi llesiant emosiynol y plant, codi pryderon am ddatblygiad a phartneriaethau effeithiol 

â thadau. Roedd yn rhoi'r wybodaeth a ddysgodd ar y cyrsiau hyfforddi ar waith er mwyn 

sicrhau canlyniadau da i'r plant.   

 

Roedd y gwarchodwr plant wedi rhoi holiaduron i'r rhieni a'r plant yn gofyn am eu hadborth 

ar ei gwasanaeth. Roedd yr adborth gan y rhieni a'r plant yn gadarnhaol yn gyson ac yn 

cynnwys sylwadau megis; “Thank you for all the fun activities you do with me, thank you for 

the yummy food and for keeping me safe”; “We love the App for getting daily update”. 

 

Roedd y gwarchodwr plant wedi cael hyfforddiant cyfredol ym maes diogelu, cymorth cyntaf 

pediatrig a hylendid bwyd. Roedd ganddi dystysgrif yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ddilys 

ac roedd dogfennau ei char hefyd yn ddilys. Roedd pawb dros 16 oed sy'n byw yn yr 

aelwyd wedi cael gwiriadau dilys gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Roedd gan y 

gwarchodwr plant gydberthynas waith gadarnhaol â'r rhieni ac yn rhoi adborth ar lafar bob 

dydd, yn ogystal â thrwy'r Ap gwarchod plant. Cadarnhaodd holiaduron y rhieni eu bod yn 

hapus iawn â gofal eu plant a chafodd pob cwestiwn ei raddio'n wych. Mae'n mynd â'r plant 

i atyniadau lleol megis Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru, ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 

a Gwlypdir yn ogystal ag amrywiaeth o grwpiau chwarae, y llyfrgell, canolfannau chwarae 
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meddal, cartrefi hen bobl a siopau lleol gan sicrhau eu bod yn parhau i fod yn rhan o'u 

cymuned. 
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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 

Dim 
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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. 

Rhoddwyd cyfnod byr o rybudd i'r gwarchodwr plant er mwyn cadarnhau ei bod ar gael. 

Rhoddwyd adborth dros y ffôn yn ddiweddarach. 

Ymwelodd un arolygydd â'r gwasanaeth ar 30 Ionawr 2020 am tua 4 awr. Gwnaethom 

arolygu'r canlynol 

 edrych ar sampl o ddogfennau a pholisïau; 

 arsylwi ar arferion; 

 cynnal arolygiad gweledol o'r safle, 

 siarad â'r gwarchodwr plant a'r plant 

Ceir rhagor o wybodaeth 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 Lisa Matthews 
 

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 
 
 

10 

Ystod oedran y plant 
 
 

0-12 oed 

Oriau agor 
 
 

Rhwng 7am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener  
Dros nos rhwng 6.45pm a 7.45am 

Iaith weithredol y gwasanaeth 
 
 

Saesneg 

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru 
 
 

Arolygiad cyntaf 

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 
 
 

30 Ionawr 2020 

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'r gwasanaeth hwn yn gweithio tuag at 
ddarparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y 
Gymraeg ac mae'n bwriadu dod yn wasanaeth 
dwyieithog. 

Gwybodaeth Ychwanegol: 

 
 
 

 
Dyddiad Cyhoeddi 03/06/2020 


