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Ynglŷn â'r gwasanaeth
Y math o ofal a ddarperir Gwarchodwr Plant

Lleoedd cofrestredig 10

Iaith y gwasanaeth Y ddwy

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru Dyma'r tro cyntaf i'r gwasanaeth hwn gael ei arolygu ers 

ei gofrestru. 
A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n Deg? Nac ydy

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg?

Mae'r gwasanaeth yn gweithio tuag at ddarparu'r ‘Cynnig 
Rhagweithiol’ ac mae'n bwriadu dod yn wasanaeth 
dwyieithog neu mae'n gwneud cryn ymdrech i hyrwyddo 
defnydd o'r Gymraeg a diwylliant Cymru.   
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Crynodeb

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn yn ystod pandemig COVID-19; felly, rydym wedi canolbwyntio 
ar y meysydd â blaenoriaeth ar gyfer y lleoliad hwn ac nid y fframwaith ansawdd cyfan. 
Gwnaethom dreulio cyfnod byr yn y gwasanaeth er mwyn arsylwi ar y gofal a ddarperir a'r 
rhyngweithio rhwng y gwarchodwr plant a'r plant y mae'n gofalu amdanynt. Gwnaethom 
ofyn am wybodaeth gan y gwarchodwr plant a gwnaethom drafod y wybodaeth hon drwy 
gyfarfod rhithwir.   

Mae'r plant y mae'r gwarchodwr plant yn gofalu amdanynt yn cael dewis, gwrandewir arnynt 
ac maent yn hapus.  Cânt gymorth i ddysgu sgiliau megis cymryd tro a rhannu mewn ffordd 
bwyllog.  Mae gan y gwarchodwr arferion ar waith i gadw'r plant yn ddiogel ac yn iach.  
Mae'r amgylchedd yn lân a chaiff diogelwch y plant ei ystyried yn effeithiol.  Mae'r 
gwarchodwr plant yn deall yr hyn y mae angen iddi ei wneud i redeg ei gwasanaeth yn dda 
ac mae'n ymwybodol o'i chyfrifoldebau rheoliadol.  Mae ganddi ddealltwriaeth dda o 
brosesau diogelu.               
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Llesiant Nid Oes Angen Rhoi Gradd

Mae'r plant yn symud o gwmpas yn rhydd ac maent yn hapus i ymuno â'r gweithgareddau a 
gynigir. Maent yn gallu dewis pa deganau yr hoffent chwarae â nhw a gofyn i'r gwarchodwr 
plant yn hyderus am yr hyn yr hoffent chwarae ag ef nesaf.  Caiff y plant eu hannog i siarad 
a rhoi cynnig ar ddefnyddio geiriau newydd.  Mae'r plant yn cael amser i ymarfer pethau 
drostynt eu hunain, er enghraifft, bwydo eu hunain.  Mae ganddynt yr hyder i wneud hyn am 
eu bod yn gwybod bod cymorth ar gael os oes ei angen arnynt.  

Mae gan y plant gydberthynas gynnes â'r gwarchodwr plant.  Maent yn symud i fod yn agos 
ati wrth wrando ar stori ac maent yn gwybod y byddant yn cael ymateb cynnes.  Cânt 
gymorth i fod yn ofalus gyda'r adnoddau a chânt eu hatgoffa o'r rheolau a'r ffiniau mewn 
ffordd bwyllog pan fo angen.  

Mae'r plant yn gallu estyn a dewis y teganau a'r llyfrau yr hoffent chwarae â nhw.  Maent yn 
ymddiddori mewn adnoddau newydd, dawnsio a chyd-ganu ag ornaments a theganau 
cerddorol, ac maent yn llawn cyffro yn hynny o beth. Maent yn cael eu gwerthfawrogi a 
chaiff eu cyflawniadau eu dathlu. Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod y plant yn cael 
digon o ddewis a chyfleoedd i chwarae. Er enghraifft, cafodd un plentyn a oedd yn chwarae 
â bws coch ei annog i ganu 'the wheels on the bus'. Gwnaeth fwynhau hyn gan barhau i 
ganu'r gân ar ei ben ei hun.

Mae'r plant yn cael amrywiaeth dda o brofiadau ac maent yn gallu treulio amser yn yr awyr 
agored.  Maent yn mynd i ardaloedd chwarae meddal yn rheolaidd lle maent yn cael 
cyfleoedd i ddatblygu'n gorfforol.   
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Gofal a Datblygiad Nid Oes Angen Rhoi Gradd

Mae'r gwarchodwr plant yn deall yr hyn y mae angen iddi ei wneud er mwyn cadw'r plant yn 
iach ac yn ddiogel.  Mae'n cadw ei chartref yn ddiogel ac yn cynnal gwiriadau diogelwch 
megis profi larymau tân a chwblhau gwiriadau nwy yn brydlon.  Mae ganddi yswiriant 
atebolrwydd cyhoeddus cyfredol.

Gwnaeth y gwarchodwr plant ddarparu sampl o gofnodion damweiniau manwl a oedd 
wedi'u hysgrifennu'n glir.  Mae'r cofnod hefyd yn dangos bod y wybodaeth yn cael ei rhannu 
â rhieni mewn modd amserol.   

Gwnaeth y gwarchodwr plant ddarparu asesiadau risg ar gyfer y tripiau y mae'n eu trefnu.  
Mae'r rhain yn dangos bod y gwarchodwr plant yn rhoi ystyriaeth ofalus i fuddiannau mynd 
am drip, ynghyd ag unrhyw risgiau posibl a nodwyd. 

Mae'r gwarchodwr plant yn deall y ffordd y mae'r plant yn ymddwyn ac mae'n delio â'u 
hymddygiad mewn ffordd deg a phwyllog. Mae'n eu helpu i rannu a chymryd eu tro ac yn eu 
helpu i fod yn gwrtais wrth ofyn am bethau oddi wrth eraill.  Mae'n dangos esiampl dda i'r 
plant y mae'n gofalu amdanynt.  Mae ganddi bolisïau priodol ar waith, sy'n sicrhau bod y 
rhieni'n gwybod sut y bydd yn rheoli ymddygiad y plant er mwyn eu cadw'n ddiogel.  

Mae'r gwarchodwr plant yn garedig ac yn ymateb i'r plant pan fyddant yn siarad â hi.  Mae'n 
annog datblygiad eu lleferydd a'u hiaith drwy roi'r hyder iddynt ddefnyddio geiriau newydd.  
Mae'r gwarchodwr plant yn hysbysu'r rhieni a'r gofalwyr am ddiwrnod eu plentyn drwy 
negeseuon testun. Mae'n cadw cofnod o ddatblygiad y plant ac mae ganddi ychydig o 
ddealltwriaeth o'r hyn y mae angen iddynt ei wneud nesaf i ddatblygu.      
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Yr Amgylchedd Nid Oes Angen Rhoi Gradd

Mae'r gwarchodwr plant yn cadw ei chartref yn lân ac yn ddiogel.  Mae'n deall risgiau'r 
Coronafeirws ac mae ganddi asesiad risg ar waith er mwyn helpu i nodi a rheoli'r risgiau 
dan sylw.  Mae'r gwarchodwr plant wedi ysgrifennu polisi ar gyfer y Coronafeirws sy'n 
esbonio i'r rhieni y camau y bydd yn eu cymryd er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel. 

Mae asesiadau risg ar waith ar gyfer cartref y gwarchodwr plant ac ar gyfer pob ardal a 
ddefnyddir gan y plant sy'n cael gofal. Er enghraifft, mae ffensys uchel o amgylch yr ardal 
awyr agored, gan ei gwneud yn ddiogel i'r plant ei defnyddio.  

Mae cynllun cartref y gwarchodwr plant yn golygu bod gan y plant lawer o le agored i 
chwarae a gallant chwarae yn yr awyr agored yn hawdd.  Mae ardal yr ardd yn galluogi'r 
plant i ddatblygu'n gorfforol a chymryd risgiau sy'n briodol i'w hoedran.  Er enghraifft, mae 
teganau y gellir eistedd arnynt a chegin fwd ar gyfer chwarae blêr.   

Caiff y teganau eu storio mewn bocsys sydd wedi'u labelu fel bod y plant yn gallu gweld 
beth sydd ar gael a gofyn am deganau. Caiff y llyfrau eu harddangos mewn ffordd sy'n 
golygu y gall y plant helpu eu hunain pan fyddant am eu darllen.  Mae cyfarpar bwyta ar 
gael ar gyfer plant o bob oedran.  Er enghraifft, mae cadair uchel a byrddau a chadeiriau 
plastig isel lle y gall y plant eistedd gyda'u ffrindiau.  Mae hefyd fwrdd bwyta a chadeiriau 
mwy, a dywedodd y gwarchodwr plant wrthym fod y plant hŷn yn defnyddio'r rheini.
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Arwain a Rheoli Nid Oes Angen Rhoi Gradd

Mae'r gwarchodwr plant yn deall ei rôl a'i chyfrifoldebau rheoliadol ac mae'n cadw ei gwaith 
papur yn gyfredol.  Mae ei pholisïau yn berthnasol i'r gwasanaeth y mae'n ei gynnig. Maent 
yn hawdd i'w darllen a'u dilyn a chânt eu hadolygu’n rheolaidd.  Mae'r datganiad o ddiben 
hefyd yn gyfredol ac mae'n rhoi disgrifiad cywir i'r rhieni o'r gwasanaeth a gynigir.

Dywedodd un rhiant y gwnaethom siarad ag ef ei fod yn fodlon iawn ar y gofal roedd ei 
blentyn yn ei gael.  Roedd yn hyderus y byddai'r gwarchodwr plant yn rhoi gwybod iddo os 
oedd unrhyw newidiadau i'r gwasanaeth a gwnaeth gadarnhau bod y gwarchodwr plant yn 
gofyn am ei ganiatâd cyn mynd â'r plant ar unrhyw dripiau newydd.  Mae'r cyfathrebu â'r 
rhieni yn dda.  Caiff y rhieni eu hysbysu am gynnydd a datblygiad eu plant yn rheolaidd.       

Mae'r gwarchodwr plant yn ystyried y cyngor a roddir iddi ac yn gweithredu arno er mwyn 
gwneud gwelliannau i'w gwasanaeth.  Cymerwyd camau mewn perthynas â'r argymhellion 
a wnaed yn ystod y broses gofrestru ac, o ganlyniad, mae'r ardal awyr agored yn lle diogel 
i'r plant chwarae.
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Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol

Dim

Meysydd lle y mae angen gweithredu ar unwaith

Dim

Meysydd y mae angen eu gwella

Dim

Argymhellion i gyrraedd y Safonau Gofynnol Cenedlaethol bob amser 
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Ni wnaed unrhyw argymhellion i gyrraedd y Safonau Gofynnol Cenedlaethol. 

Dyddiad Cyhoeddi 12/01/2021


