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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 Aberdâr wedi'i gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ers mis 
Tachwedd 2008 i ddarparu gofal i hyd at 22 o blant yng Nghanolfan yr Urdd Aberdâr. Y 
personau cofrestredig a'r personau â chyfrifoldeb yw Cheryl Hughes a Claire Jones. Mae'r 
gwasanaeth yn darparu gofal i blant rhwng dwy ac 11 oed. Mae'r gwasanaeth ar agor o 
ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor rhwng 8am a 5pm. Darperir y gofal drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

Crynodeb

Thema Gradd
Llesiant Da

Gofal a Datblygiad Da

Yr Amgylchedd Da

Arwain a Rheoli Da

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r plant sy'n mynychu Cylch Meithrin Aberdâr yn hapus, maent yn meithrin 
cydberthnasau cryf ag eraill ac maent yn cael eu hysgogi gan eu chwarae a'u dysgu. 
Mae'r staff yn gynnes ac yn gymwys ac maent yn diwallu anghenion y plant yn fedrus. 
Fodd bynnag, mae angen mwy o gysondeb mewn rhai prosesau. Mae'r amgylchedd 
yn dda am fod y plant yn derbyn gofal mewn gwasanaeth diogel a glân sydd â digon o 
adnoddau. Fodd bynnag, mae angen datblygu'r ddarpariaeth i'r plant hŷn ymhellach. 
Mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg yn dda ac mae'r arweinwyr wedi datblygu 
systemau a gweithdrefnau da er mwyn sicrhau ei fod yn rhedeg yn ddidrafferth a bod 
y ddarpariaeth o safon uchel. Fodd bynnag, mae angen gwneud rhai gwelliannau er 
mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn cydymffurfio'n llawn â'r rheoliadau.

2. Gwelliannau
Ers yr arolygiad diwethaf mae'r arweinwyr wedi gweithredu ar bron pob un o'r 
argymhellion. Maent wedi datblygu eu partneriaethau â rhieni er mwyn cynnwys 
cyfleoedd iddynt gyfarfod â gweithiwr allweddol eu plentyn gan gynnwys sesiwn bob 
tymor gyda'r gweithiwr allweddol i drafod cynnydd y plentyn. Maent wedi mynd ati i 
sicrhau bod rhieni yn cael eu cynnwys yn fwy yn ystod y weithdrefn ymgartrefu ac 
wedi datblygu polisi ‘drws agored’ fel y'i nodir yng nghytundeb y Cylch ac wedi 
datblygu rôl y gweithwyr allweddol er mwyn rhoi mwy o hyder iddynt gyfathrebu â 
rhieni bob dydd.
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3. Gofynion ac argymhellion 

Rydym wedi hysbysu'r person cofrestredig bod angen gwneud gwelliannau mewn 
perthynas â barn y plant yn yr adolygiad o ansawdd gofal (rheoliad 16), sesiynau 
goruchwylio'r staff (rheoliad 29) a chadw cofnodion presenoldeb y staff (rheoliad 30) 
er mwyn bodloni'r gofynion cyfreithiol yn llawn, gan nad oedd y gwasanaeth yn 
cydymffurfio â'r rheoliadau hyn. Nid oes hysbysiadau wedi cael eu cyflwyno ar yr 
achlysur hwn, gan nad oedd unrhyw effaith uniongyrchol na sylweddol ar y plant sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth. 

Rydym yn disgwyl i'r person cofrestredig gymryd camau i unioni hyn ac edrychir ar y 
materion hyn eto yn yr arolygiad nesaf. 

Rydym wedi gwneud nifer o argymhellion hefyd a chaiff y rhain eu nodi'n fanwl ar 
ddiwedd yr adroddiad.
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1. Llesiant Da
Crynodeb 

Mae gan y plant lais cryf a gallant wneud penderfyniadau a dilyn eu diddordebau eu hunain 
yn gyson. Maent yn teimlo'n ddiogel iawn ac yn hapus a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi, 
gan ddangos ymdeimlad o berthyn a meithrin cydberthnasau cadarnhaol. Mae'r plant yn 
frwdfrydig yn eu chwarae a'u gweithgareddau, gydag amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gael 
iddynt. Gallant fynd i amrywiaeth o ardaloedd dysgu a'u harchwilio a meithrin amrywiaeth o 
sgiliau, sy'n eu galluogi i ddatblygu, dysgu a dod yn annibynnol yn llwyddiannus.

Ein canfyddiadau

Mae gan y plant lais cryf. Roedd y plant yn gallu dewis ble i chwarae, p'un a oeddent am 
gymryd rhan yn y gweithgaredd wedi'i arwain gan oedolion a phryd i adael y bwrdd ar ôl 
amser byrbryd a gallent gael gafael ar adnoddau yn annibynnol. Mae'r plant yn cyfathrebu'n 
hyderus am fod eu dymuniadau, eu hwyliau a'u hanghenion yn cael eu hystyried. Er 
enghraifft, gofynnodd y plant am fwy o gracers yn ystod amser byrbryd a rhoddwyd y 
cracers iddynt a gwnaethant ddewis liw a lleoliad anrhegion a sêr yn ystod y gweithgaredd 
argraffu wedi'i arwain gan oedolion. Hefyd, gofynnodd plentyn am gael creu gweithgaredd 
argraffu ychwanegol, yr oedd yn gallu ei gwblhau ar gyfer yr aelod o'r teulu a ddewiswyd 
ganddo.

Mae'r plant yn egnïol ac yn mynegi brwdfrydedd a mwynhad. Roedd y plant wedi'u setlo'n 
dda ac yn hapus i chwarae a gwnaethant gynhyrfu'n lân pan glywsant y staff yn cyhoeddi ei 
bod yn amser gweithgaredd y ‘trên hud’. Mae ganddynt ymdeimlad o berthyn, maent yn 
meithrin cydberthnasau ac maent yn gyfarwydd â'r arferion dyddiol. Aeth y plant ar ôl ysgol 
yn syth i'w hystafell pan wnaethant gyrraedd y gwasanaeth a chynigiodd un plentyn 
fyrbrydau i blant eraill. Mae'r plant yn meithrin cydberthnasau cadarnhaol â'r staff. Aethant 
at y staff i ofyn am helpu a gwnaethant helpu'r plant eraill i gyrraedd teganau ac adnoddau.

Mae'r plant yn ymddiddori ac yn cymryd rhan ac maent yn cydweithredu'n dda, y rhan fwyaf 
o'r amser. Roedd rhai o'r plant yn chwarae ochr yn ochr â'i gilydd ac roedd rhai ohonynt yn 
chwarae â'i gilydd. Er enghraifft, yn ystod sesiwn chwarae dŵr, dangosodd y plant eu 
teganau i'w gilydd a'u rhannu ac yn y garej roedd y plant yn chwerthin wrth iddynt redeg ar 
ôl ei gilydd gyda cheir. Mae rhyngweithio rhwng y plant a'r oedolion yn gyson dda, gyda 
phlant yn eistedd ar liniau'r staff ac yn rhannu eu chwarae â nhw yn y gornel gartref. Mae'r 
plant yn dechrau dangos empathi. Er enghraifft, aeth un plentyn o gwmpas at blant a oedd 
wedi cynhyrfu, gan gynnig teganau meddal iddynt.

Mae'r plant yn frwdfrydig ac yn dangos diddordeb yn eu chwarae a'u dysgu. Gwnaethant 
gynhyrfu'n lân pan welsant y ceir pell-reoledig yn dod allan a gwnaethant gerdded o 
gwmpas yn hapus, gan chwarae'r tambwrîn. Maent yn mwynhau amrywiaeth dda o 
gyfleoedd diddorol dan do ac yn yr awyr agored a gallant ddewis ymlacio a chael cyfnodau 
tawel. Roedd y plant yn hapus iawn, wrth ddynwared gwahanol anifeiliaid yn ystod 
gweithgaredd y ‘trên hud’, cerdded ar flaenau eu traed neu wneud eu hunain yn fach neu'n 
fawr. Eisteddodd bron pob plentyn ar y soffa ar ôl cinio i gael rhywfaint o amser tawel. Mae'r 
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plant yn cael llawer o gyfleoedd i ddechrau eu chwarae eu hunain a dylanwadu ar eu 
tasgau a'u gweithgareddau am fod cydbwysedd da rhwng gweithgareddau a arweinir gan 
blant a'r rhai a arweinir gan oedolion. Gallai pob un o'r plant ddewis yr ardaloedd, y teganau 
a'r adnoddau roeddent am chwarae â nhw, gan gynnwys plant hŷn a welsom yn defnyddio 
cynfasau i adeiladu cuddfannau, cymryd offerynnau cerdd allan o gypyrddau ac yn edrych 
ar lyfrau. Mae'r plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n arwain at ymdeimlad da 
iawn o gyflawni rhywbeth a hunan-barch mawr. Yn ystod amser byrbryd, rhoddwyd amser 
i'r plant geisio torri darn o lysieuyn ac roeddent yn edrych yn falch ohonynt eu hunain pan 
wnaethant dorri darn bach. Roedd y plant yn gwenu wrth iddynt frwsio eu dannedd.

Mae'r plant yn cael amrywiaeth o gyfleoedd sy'n addas ar gyfer eu hoedran/datblygiad sy'n 
hyrwyddo eu datblygiad cyffredinol ac yn eu galluogi i ddilyn eu diddordebau eu hunain yn 
hyderus. Aethant i nifer o ardaloedd er mwyn datblygu eu sgiliau gan gynnwys adeiladu, 
byd bach, cyfrifiadur, creadigol ac ardal fwy o faint ar gyfer gweithgareddau mwy corfforol. 
Cymerodd y plant ran mewn rhai cyfleoedd i ddatblygu eu hannibyniaeth. Er enghraifft, 
gwnaethant sychu eu dwylo a rhoi'r tywel papur yn y bin cywir, yn ogystal â rhoi unrhyw 
fwyd dros ben yn y bin cywir a bod yn gyfrifol am roi eu bocsys cinio yn ôl yn y troli yn 
gywir.
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2. Gofal a Datblygiad Da

Crynodeb

Mae'r staff yn gweithio'n gymwys i gadw'r plant yn ddiogel ac yn iach. Maent yn dilyn bron 
pob un o'r polisïau yn llawn ac yn ailbwysleisio negeseuon am ddiogelwch. Fodd bynnag, 
nid oedd y staff yn dilyn polisïau na phrosesau yn gyson nac yn llawn. Mae'r staff yn rheoli 
rhyngweithio'n effeithlon, gan annog cydberthnasau ac ymddygiad cadarnhaol yn ogystal â 
bod yn fodelau rôl da. Mae'r staff yn gweithio'n effeithiol er mwyn hyrwyddo chwarae a 
dysgu'r plant ac yn cynnig rhai cyfleoedd i ddatblygu annibyniaeth. Fodd bynnag, collwyd 
rhai cyfleoedd. 

Ein canfyddiadau

Roedd bron pob aelod o'r staff yn deall ac yn gweithredu'r polisïau a'r gweithdrefnau i 
hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, gweithgareddau corfforol, diogelwch a llesiant personol. Pan fu 
damwain gyda'r soffa yn y gornel gartref, dilynodd y staff eu polisi ar ddamweiniau. Wedyn, 
newidiodd y staff yr amgylchedd er mwyn sicrhau na fyddai'r ddamwain yn digwydd eto 
drwy symud y soffa. Ailbwysleisiodd y staff negeseuon am ddiogelwch i'r plant. Gwnaethant 
atgoffa'r plant i eistedd yn gywir ar y cadeiriau a pheidio â dringo a'u hannog i symud i 
ffwrdd o ardal chwarae orlawn. Maent yn gweithredu arferion glanhau cadarn ac arferion 
hylendid priodol. Er enghraifft, gwnaethant ddweud wrth y plant, “dewch i olchi dwylo”, cyn 
amser byrbryd ac amser cinio, glanhau byrddau cyn ac ar ôl bwyta ac ysgubo'r llawr yn 
ogystal â rhoi tywelion unigol i'r plant er mwyn iddynt sychu eu dwylo. Fodd bynnag, nid 
oedd hyn bob amser yn gyson oherwydd, pan gwympodd powlen plentyn i'r llawr, gwnaeth 
y plentyn ei chodi ac ni roddwyd un arall yn ei lle, ond yn ddiweddarach, gwnaeth y staff roi 
cwpan arall yn lle un a oedd wedi cwympo ac nid oedd y polisi newid cewynnau yn cael ei 
ddilyn yn llawn. Roedd y staff yn cadw'r plant yn iach drwy baratoi amrywiaeth dda o 
fyrbrydau iach gan gynnwys puprynnau, caws, ciwcymbr a chracers. Hefyd, wrth baratoi 
byrbrydau, cadarnhaodd staff wybodaeth am alergenau ac anghenion deietegol gydag 
aelodau eraill o'r staff. Roedd y staff hefyd yn frwdfrydig iawn wrth frwsio dannedd, gan 
ganu'r gân er mwyn annog y plant a dweud “excellent job” wrth i'r plant frwsio eu dannedd. 
Mae gan y staff ddealltwriaeth dda iawn o'r hyn y dylid ei wneud pe bai mater yn codi yn 
ymwneud ag amddiffyn plant. 

Mae'r staff yn deall y polisi rheoli ymddygiad ac yn rhoi strategaethau rheoli ymddygiad 
cadarnhaol ar waith mewn ffordd gyson. Anogodd y staff y plant i gymryd eu tro neu annog 
plant i rannu eu teganau a'u hadnoddau. Pan ddechreuodd dau blentyn ddadlau dros 
degan, ymyrrodd y staff gan awgrymu cyfaddawd er mwyn galluogi'r ddau ohonynt i gael tro 
a gwnaethant dderbyn hynny. Mae'r staff yn fodelau rôl da bob amser ac maent yn gyson 
ymatebol, maent yn gwrando ar safbwyntiau'r plant. Dangosodd y staff frwdfrydedd wrth 
gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda'r plant. Er enghraifft, wrth frwsio dannedd, 
byddai'r staff yn dynwared y symudiadau brwsio a chanu'r gân yn frwdfrydig. Yn ystod 
gweithgaredd y ‘trên hud’, dangosodd y staff beth i'w wneud cyn annog y plant i wneud yr 
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un peth neu byddent yn dilyn awgrymiadau'r plant ar gyfer symudiadau. Amser cinio, roedd 
rhai aelodau o'r staff yn eistedd gyda'r plant er mwyn annog trafodaeth, gan ei gwneud yn 
achlysur cymdeithasol, tra symudodd aelodau eraill o'r staff o gwmpas yr ardal ginio, gan 
gefnogi neu helpu'r plant gyda'u bocsys bwyd. Mae'r rhyngweithio yn gadarnhaol gan 
ddangos cynhesrwydd a charedigrwydd. Byddai'r staff yn rhoi tawelwch meddwl i'r plant 
hynny yr oedd angen rhagor o gymorth arnynt yn gyson ac yn cofleidio'n gynnes unrhyw 
blant a wnaeth ofyn iddynt wneud hynny.

Mae'r staff yn ymrwymedig i gynnig amrywiaeth eang o weithgareddau chwarae a dysgu. 
Gofynnodd y staff gwestiynau sylfaenol er mwyn ymestyn dysgu'r plant wrth iddynt chwarae 
a gwnaethant annog y plant mwy galluog i roi cynnig ar bethau eu hunain. Er enghraifft, yn 
yr ardal ddŵr, gofynnodd y staff i'r plant adnabod ac enwi lliwiau a'r anifeiliaid a oedd i'w 
cael yn y dŵr. Wrth gwblhau'r gweithgaredd wedi'i arwain gan oedolion, anogodd y staff y 
plant i benderfynu beth roedd ei angen arnynt i gwblhau eu darlun wedi'i argraffu a 
defnyddio'r ffon lud ar eu pen eu hunain. Roedd y staff hefyd yn dangos ymddygiad 
cymdeithasol da yn y gornel gartref drwy ofyn am bethau yn gwrtais ac wedyn yn dangos 
gwerthfawrogiad o'r pethau roedd y plant yn eu rhannu. Maent yn ymwybodol o ddatblygiad 
unigol y plant ac yn cynllunio'n dda ar gyfer y camau nesaf ac yn adolygu cynnydd yn 
rheolaidd. Roedd y staff yn gweithio gyda'u plant allweddol wrth gwblhau'r gweithgaredd 
wedi'i arwain gan oedolion a gwnaethant esbonio y byddent yn defnyddio gweithgareddau 
wedi'u cynllunio i asesu sgiliau penodol. Wedyn, câi'r gweithgareddau eu hymestyn i'w 
darpariaeth ddyddiol er mwyn galluogi'r plant i ymarfer eu sgiliau ymhellach. Mae'r staff yn 
cynnig rhai cyfleoedd i ddatblygu annibyniaeth. Er enghraifft, anogwyd y plant i geisio 
arllwys eu diodydd eu hunain. Fodd bynnag, collwyd cyfleoedd pellach i ddatblygu 
annibyniaeth. Er enghraifft, roedd y staff yn mynd â'r byrbrydau o gwmpas ond wedyn 
roeddent yn rhoi'r bwyd ym mhowlenni'r plant. Hefyd, gofynnwyd i'r plant olchi eu dwylo ond 
wedyn golchodd y staff eu dwylo drostynt ac, yn y prynhawn, ni chafodd y plant yr un 
cyfleoedd â'r plant a oedd yn bresennol yn y cylch meithrin yn y bore.
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3. Yr Amgylchedd Da

Crynodeb

Mae'r arweinwyr yn sicrhau amgylchedd diogel a chroesawgar i'r plant. Maent yn cwblhau 
archwiliadau glanhau a diogelwch rheolaidd. Mae'r arweinwyr yn darparu lle chwarae dan 
do diogel, sy'n cynnig amrywiaeth o ardaloedd i'w harchwilio, gan gynnwys ystafell fawr ar 
gyfer chwarae corfforol dan do ac amrywiaeth o arddangosfeydd ar y waliau sy'n dangos 
gwaith y plant. Mae'r arweinwyr yn cynnig amrywiaeth eang o deganau, adnoddau a 
chyfarpar i blant iau. Fodd bynnag, nid oes fawr ddim dodrefn i blant hŷn. 

Ein canfyddiadau

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac mewn cyflwr da y tu mewn a'r 
tu allan. Maent yn trefnu gweithdrefnau glanhau rheolaidd sy'n adlewyrchu arferion hylendid 
da, gan sicrhau bod cofnodion yn gyfredol ac yn gyflawn. Mae eu harferion rheoli heintiau 
da yn lleihau unrhyw risgiau i iechyd a diogelwch y plant i'r eithaf. Mae'r arweinwyr yn 
cwblhau asesiadau risg tân ac asesiadau risg cyffredinol effeithiol a chywir a gaiff eu 
hadolygu'n rheolaidd ac y gweithredir arnynt. Fodd bynnag, nid oedd yr asesiad risg 
cyffredinol yn cynnwys yr ystafell a rennir, teils y nenfwd na'r defnydd a oedd yn cael ei 
wneud, ar adegau, o'r ystafell a rennir gan grwpiau eraill. Ers yr ymweliad arolygu, mae'r 
arweinwyr wedi diweddaru'r asesiadau risg cyffredinol i gynnwys y defnydd o'r ail ystafell a 
theils y nenfwd. Mae'r arweinwyr yn drefnus iawn ac yn sicrhau bod ymarferion tân yn cael 
eu cynnal yn rheolaidd a bod yr holl brofion ar y system wresogi a'r holl brofion diogelwch 
yn cael eu cwblhau.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn cynnwys ardal chwarae dda dan do er 
mwyn i'r plant symud yn rhydd. Maent yn cynnig ardal awyr agored addas ac esboniodd yr 
arweinydd eu bod yn sicrhau bod yr ardal chwarae awyr agored yn cael ei defnyddio mor 
aml â phosibl. Fodd bynnag, nid oedd yn cael ei defnyddio ar ddiwrnod yr arolygiad 
oherwydd y tywydd gwael. Mae'r arweinwyr yn trefnu'r amgylchedd yn dda er mwyn iddo 
gynnig amrywiaeth dda o gyfleoedd chwarae addas i ystod oedran y plant y gofelir 
amdanynt. Ar y cyfan, mae'r safle yn groesawgar, yn gynnes ac yn hygyrch i bawb. Mae 
amrywiaeth o arddangosfeydd lliwgar o waith y plant a gwybodaeth. Fodd bynnag, nid oedd 
unrhyw labeli ar yr adnoddau na'r cyfleusterau storio.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau y gall plant iau gael mynediad at amrywiaeth foddhaol o 
ddodrefn, teganau a chyfarpar sydd o ansawdd da ac yn addas ar gyfer oedran y plant, dan 
do ac yn yr awyr agored a bod digon o adnoddau i ennyn diddordeb y plant iau.  Gall y 
plant hŷn gael gafael ar rai adnoddau a theganau gan gynnwys gemau bwrdd, er enghraifft 
hungry hippos, Jenga, Pictionary, dominôs a rhai gemau cardiau fel Uno a top trumps. Gall 
y plant hŷn hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol gan gynnwys pêl-droed ac 
adeiladu cuddfan yn ogystal â chrefftau. Fodd bynnag, nid oes fawr ddim darpariaeth i'r 
plant hŷn. Nododd y plant hŷn fod angen rhagor o bethau sy'n briodol ar gyfer eu hoedran 
arnynt ac yr hoffent weld rhagor o bethau ar y wal, yn yr ail ystafell. Esboniodd yr 
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arweinwyr, am fod yr ystafell yn cael ei rhannu ag eraill, fod llai o gyfleoedd iddynt addurno'r 
ystafell honno. Fodd bynnag, byddent yn ystyried barn y plant ac yn siarad â 
pherchenogion y neuadd er mwyn sicrhau ei bod yn fwy addas i'r plant hŷn yn ogystal â 
datblygu'r adnoddau a'r dodrefn a ddarperir. 
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4. Arwain a Rheoli Da
Crynodeb

Mae'r arweinwyr yn gweithio'n effeithiol i ddarparu gwasanaeth da. Maent yn gweithio'n 
gymwys er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ac yn 
cydymffurfio â bron pob un o'r rheoliadau perthnasol. Mae'r arweinwyr yn gweithio i 
werthuso eu gwasanaeth a chynllunio ar gyfer gwella. Fodd bynnag, nid oeddent yn ceisio 
barn y plant. Mae'r arweinwyr yn drefnus iawn ac yn sicrhau bod y staff yn addas, eu bod 
yn cael hyfforddiant, sesiynau goruchwylio ac arfarniadau rheolaidd a'u bod yn cael eu 
defnyddio'n effeithiol. Fodd bynnag, defnyddir yr aelod ychwanegol o staff i gyflenwi yn 
ystod egwyliau'r staff a phan oedd y plant yn cael eu casglu o'r ysgol. Mae gan yr 
arweinwyr bartneriaethau effeithiol ac maent wedi rhoi systemau ar waith er mwyn galluogi'r 
rhieni i ryngweithio'n agored â'r gwasanaeth. 

Ein canfyddiadau

Mae'r arweinwyr yn cynnal ac yn rhannu datganiad o ddiben cyfredol, llawn gwybodaeth 
sy'n adlewyrchu'r gwasanaeth a ddarperir yn gywir ac sy'n cyrraedd y Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. Fodd bynnag, nid oeddent wedi anfon eu datganiad o ddiben mwyaf 
diweddar. Ers yr ymweliad arolygu, mae'r arweinwyr wedi anfon datganiad o ddiben 
cyfredol i AGC. Mae'r arweinwyr yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r holl reoliadau 
perthnasol bron ac yn cyrraedd y Safonau Gofynnol Cenedlaethol a'u bod yn ymwybodol 
o'u cyfrifoldebau rheoliadol. Mae'r arweinwyr yn adolygu eu polisïau ac, ar y cyfan, yn 
sicrhau eu bod yn cael eu rhoi ar waith yn ymarferol. Fodd bynnag, nid yw pob un o'r 
polisïau yn datgan eu bod ar gyfer Cylch Meithrin Aberdâr, dywed y polisi staffio mai dim 
ond un ddogfen adnabod sydd ei hangen cyn dechrau gweithio yn y gwasanaeth. Fodd 
bynnag, mae angen dwy ddogfen. Mae'r polisi newid cewynnau yn nodi bod cewynnau yn 
cael eu newid am 1pm yn unig. Fodd bynnag, mae hynny'n anghywir. Nid oedd y polisi 
meddyginiaeth yn cael ei ddilyn yn gywir, am nad oedd unrhyw gofnod o feddyginiaeth nad 
oedd yn feddyginiaeth bresgripsiwn yn cael ei rhoi. Fodd bynnag, ceisiwyd caniatâd llafar 
cyn rhoi meddyginiaeth. Hefyd, nid yw'r polisi cwyno yn egluro rôl yr ymddiriedolwyr. Ers yr 
ymweliad arolygu, mae'r arweinwyr wedi newid y polisïau er mwyn adlewyrchu arferion 
cyfredol ac wedi eu diweddaru'n unol â hynny. Mae gan yr arweinwyr ddealltwriaeth dda o'u 
cyfrifoldebau i hyrwyddo'r Gymraeg. Maent yn sicrhau bod y cofnodion gofynnol yn cael eu 
cadw’n gywir. Fodd bynnag, nid yw'r rhain yn cael eu cadw'n ddiogel ac nid oedd gan rai o'r 
plant yr un caniatadau. Er enghraifft, nid oedd caniatâd wedi'i roi i rannu gwybodaeth ag 
ymwelydd iechyd ar gyfer rhai o'r plant ac roedd gan rai wybodaeth gydsynio wedi'i rhannu 
yn lle ffurflenni cydsynio unigol. Mae'r arweinwyr yn sicrhau eu bod yn ymgysylltu ag AGC 
ac yn ei hysbysu am ddigwyddiadau arwyddocaol. 

Mae'r arweinwyr yn mynd ati i roi hunanwerthusiad ar waith. Maent yn ceisio awgrymiadau 
rhieni/gofalwyr ac ymarferwyr ac yn gweithredu arnynt. Fodd bynnag, nid ydynt yn ceisio 
barn y plant. Mae gan yr arweinwyr brosesau da wrth ymdrin ag unrhyw bryderon ac yn rhoi 



Adroddiad terfynol heb ei 
gyhoeddi

gwelliannau ar waith. Mae'r arweinwyr yn edrych ar yr hyn a aeth o'i le, yn penderfynu ar 
ffordd ymlaen ac yn siarad â'r staff am newidiadau neu welliannau sydd eu hangen. Maent 
hefyd yn cynnwys unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl i bryder/cwyn ddod i law fel rhan o'u 
proses goruchwylio ac arfarnu.

Mae'r arweinwyr yn dilyn prosesau recriwtio amserol a chadarn er mwyn diogelu’r plant. 
Mae ganddynt systemau da ar waith i ddiweddaru gwiriadau ynglŷn ag addasrwydd fel sy'n 
ofynnol. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw dystiolaeth i ddangos bod yr arweinwyr wedi bod 
yn fodlon ar y bylchau yn CV's aelodau o'r staff. Esboniodd yr arweinwyr fod unrhyw fylchau 
wedi'u trafod cyn i aelodau newydd o staff ddechrau ond nad oeddent wedi cofnodi hyn fel 
rhan o'u proses recriwtio. Mae'r broses rheoli perfformiad yn un dda ac yn annog 
ymarferwyr i ymgymryd ag amrywiaeth o hyfforddiant a chymhwyso'r hyn a ddysgir 
ganddynt. Esboniodd y staff eu bod yn cael hyfforddiant ar ddiogelu, cymorth cyntaf a 
hylendid bwyd yn rheolaidd yn ogystal â chyfleoedd i fynd i sesiynau hyfforddi eraill. Mae'r 
arweinwyr yn cynnal arfarniadau a sesiynau goruchwylio'n rheolaidd â'r rhan fwyaf o'r staff. 
Fodd bynnag, nid oedd y person â chyfrifoldeb yn cael unrhyw sesiynau goruchwylio ac 
roedd anghysondeb o ran y ffordd roedd sesiynau goruchwylio yn cael eu cofnodi. Er 
enghraifft, nid oedd ffurflen arfarnu un aelod o'r staff yn cynnwys unrhyw sylwadau na 
chynllun gweithredu a nododd cofnod arall y byddent yn aros am 6 mis cyn trafod y 
materion unwaith eto, ond nid oedd unrhyw beth yn y cofnodion i ddangos bod hyn wedi 
digwydd. Mae'r arweinwyr yn gwneud defnydd da o'r ymarferwyr i fodloni cymarebau staffio. 
Fodd bynnag, defnyddir yr aelod ychwanegol o'r staff yn rheolaidd i gyflenwi yn ystod 
egwyliau'r staff ac nid oedd y cofnod o'r sawl sy'n gofalu am y plant yn dangos yn gywir 
pryd roedd y staff yn gweithio na phryd roeddent yn cymryd seibiant neu allan yn casglu 
plant o'r ysgol. Nid oedd cofrestr y plant yn cofnodi'n gyson pryd roedd y plant yn gadael 
gofal y gwasanaeth. Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod trefniadau da ar waith pan fydd 
ymarferwyr yn absennol. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr holl systemau cyfathrebu ac ymgysylltu â rhieni yn dda.  
Maent wedi datblygu systemau er mwyn sicrhau bod y rhieni yn gallu ymgysylltu'n 
gadarnhaol â'r gwasanaeth a gweithwyr allweddol eu plant. Maent yn rhoi gwybodaeth dda i 
rieni. Rhoddodd y rhieni adborth cadarnhaol ar y gwasanaeth gan gynnwys sylwadau 
cadarnhaol ar y ffordd y mae'r staff yn diwallu anghenion unigol, faint o sylw y maent yn ei 
roi i'r plant a chymaint y mae eu plant yn mwynhau mynychu'r cylch meithrin. Rhoddodd y 
plant adborth cadarnhaol hefyd am y ffaith eu bod yn gallu chwarae pêl-droed gyda'u 
ffrindiau ac maent yn hyderus wrth siarad ag oedolyn os bydd unrhyw broblemau.
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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
Yn dilyn ein harolygiad, rydym yn argymell y canlynol:

 bod y staff yn dilyn arferion cyson wrth newid llestri;
 bod y staff n datblygu cyfleoedd i fod yn annibynnol ac yn sicrhau cysondeb o ran 

cyfleoedd rhwng y bore a'r prynhawn;
 bod yr arweinwyr yn datblygu'r adnoddau a'r dodrefn a ddarperir ar gyfer y plant 

hŷn;
 bod yr amgylchedd yn cynnwys adnoddau/mannau storio wedi'u labelu;
 bod yr arweinwyr yn sicrhau bod yr aelod ychwanegol o'r staff ond yn cael ei 

ddefnyddio mewn argyfwng i gyflenwi pan fo aelodau eraill o'r staff yn absennol/ 
yn cael seibiant;

 bod yr arweinwyr yn sicrhau y caiff cofnodion eu cadw'n ddiogel;
 bod yr arweinwyr yn sicrhau y caiff polisïau eu dilyn yn gywir;
 bod yr arweinwyr yn sicrhau y caiff arfarniadau eu cwblhau'n llawn;
 bod yr arweinwyr a'r staff yn sicrhau bod amseroedd gadael y plant yn cael eu 

cofnodi'n gyson; 
 bod gan y plant y ffurflenni caniatâd unigol cywir.
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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 10 Rhagfyr 2019 am tua 7 awr.

Fel rhan o'r arolygiad hwn, gwnaethom y canlynol:

 archwilio sampl o ddogfennaeth a pholisïau;
 arsylwi ar arferion yn ystod yr ymweliad er mwyn nodi tystiolaeth o ymgysylltu'r plant a'r 

gofal a ddarperir;
 cynnal arolygiad gweledol o'r ystafell/ardaloedd awyr agored yr oedd y plant yn eu 

defnyddio;
 siarad â'r plant, y staff a'r rhieni; 
 rhoi adborth i'r gwasanaeth dros y ffôn ar 16 Rhagfyr 2019.

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

http://www.arolygiaethgofal.cymru/
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7. Ynglŷn â'r gwasanaeth

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

Person Cofrestredig Claire Jones
Cheryl Hughes

Person â chyfrifoldeb Claire Jones
Cheryl Hughes

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 22

Ystod oedran y plant Rhwng 2 ac 11 oed

Oriau agor O ddydd Llun i ddydd Gwener
rhwng 8am a 5pm

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

5 Mawrth 2018

Dyddiad yr ymweliad(au) arolygu hwn 
(hyn)

10 Rhagfyr 2019

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?

Ydy 

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

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn darparu'r 'Cynnig 
Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg.  Nid yw'n 
rhagweld, yn nodi nac yn diwallu anghenion 
Cymraeg y bobl/plant sy'n defnyddio'r gwasanaeth, 
neu sy'n bwriadu gwneud hynny. Argymhellwn y 
dylai'r darparwr gwasanaeth ystyried canllawiau 
strategol olynol 'Mwy na Geiriau' Llywodraeth Cymru 
ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn gofal 
cymdeithasol.  

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 24/02/2020


