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Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Meithrinfa Sêr Bach ar safle Parc Bryn Cefni, Llangefni.  Mae'r adeilad wedi cael ei 
addasu i ddarparu amgylchedd golau ac ysgogol ar gyfer plant.  Mae'r gwasanaeth wedi'i 
gofrestru i ddarparu gofal i uchafswm o 55 o blant hyd at 12 mlwydd oed.

Gofelir am y plant ar y llawr daear helaeth.  Mae ystafelloedd unigol ar gyfer babanod a 
phlant bach yn ogystal â phlant cyn ysgol, ac ystafell ar wahân ar gyfer cysgu.  Y 
perchennog, Cheryl Thomas, yw’r unigolyn cyfrifol a'r unigolyn â gofal.  Siaredir Cymraeg a 
Saesneg yn y feithrinfa. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r plant sy'n mynychu Meithrinfa Sêr Bach yn hapus iawn ac wedi ymgartrefu.  Mae'r 
ymarferwyr yn cynllunio gweithgareddau llawn hwyl a diddorol i ddiwallu anghenion y plant, 
ac i hybu eu datblygiad.  Mae'r amgylchedd yn ddiogel, gydag adnoddau diddorol ar gael i 
annog y plant i ymchwilio a dysgu trwy chwarae.  Mae’r arweinwyr a’r ymarferwyr yn 
gweithio'n galed i ddarparu gwasanaeth ardderchog y mae'r plant a'u teuluoedd yn elwa 
arno. 

2. Gwelliannau

Ers yr arolygiad diwethaf, mae'r ystafell ar gyfer plant cyn ysgol wedi cael ei datblygu 
ymhellach, mae llawr newydd wedi cael ei osod, gan greu amgylchedd cyfforddus a 
deniadol i'r plant.  Mae'r ystafell hefyd yn cael ei defnyddio ar gyfer y clwb gwyliau.   

3. Gofynion ac argymhellion
Nid oedd unrhyw ofynion nag argymhellion. 
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1. Llesiant 

Crynodeb
Mae'r plant yn hapus i fynychu; maent yn cael eu hannog i siarad am eu profiadau, yn 
defnyddio cyfrwng sy'n addas ar gyfer eu hoedran a'u gallu.  Mae'r plant yn cael digonedd o 
gyfleoedd i chwarae a dysgu, ac mae eu datblygiad a'u hannibyniaeth yn cael eu hyrwyddo 
trwy'r gweithgareddau a ddarperir. 

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau mae gan blant lais?
Gwrandewir ar y plant, cânt eu gwerthfawrogi ac maent yn hyderus i rannu eu barn. 
Roedd y plant yn penderfynu drostynt eu hunain beth oeddent eisiau ei wneud, gan 
ddewis o'r amrywiaeth eang o weithgareddau dysgu a chwarae.  Roedd bwydlenni 
addas i blant yn galluogi’r plant i ddewis eu brecwast eu hunain, ac ar ôl cinio 
gofynnwyd iddynt ddewis wyneb a oedd yn disgrifio sut roeddent yn teimlo ynghylch 
yr hyn yr oeddent wedi ei fwyta. Mae barn y plant yn cael ei chasglu er mwyn llywio 
cynlluniau ar gyfer prydau bwyd yn y dyfodol.  Roedd babanod a phlant bach iau yn 
cael eu hannog i gyfathrebu trwy bwyntio at eitemau a oedd yn cael eu harddangos 
fel cwpan wag neu gewyn, gyda'r nod o'u helpu i gyfathrebu.  Mae'r plant wedi cael 
eu hannog i ddysgu iaith arwyddion Makaton sylfaenol, a gwelsom ei bod yn cael ei 
defnyddio fel dull ychwanegol o gyfathrebu.  Gwelwyd y plant yn ymateb trwy 
ddefnyddio iaith arwyddion i fynegi eu mwynhad.  Mae'r plant yn hapus ac wedi 
ymgartrefu, a chânt eu hannog i fynegi eu barn; maent yn cael amser a chefnogaeth 
dda i wneud dewisiadau ac i wneud pethau drostynt eu hunain. 

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 hapus ac wedi ymgartrefu. Gwelsom blant a oedd yn hyderus ac yn 
sicr.  Roedd yr holl blant yn ymdopi'n dda â bod ar wahân i'w rhieni, ac roeddent yn 
cael hwyl.  Mae'r plant yn elwa ar gael gweithiwr allweddol wedi ei neilltuo ar eu 
cyfer, sy'n eu hadnabod yn dda ac yn sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu.  
Roedd y plant yn mwynhau eu hamser gyda'i gilydd, ac roedd amser prydau bwyd yn 
arbennig yn weithgaredd llawn hwyl a chymdeithasol.  Roedd y plant i gyd yn eistedd 
gyda'i gilydd i fwyta, ac roeddent i gyd yn canu caneuon ar ôl iddynt orffen eu pryd 
bwyd.  Dywedodd y rhieni y gwnaethom siarad â nhw bod eu plant yn mwynhau 
mynychu.  Mae'r plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, ac maent yn 
hyderus y gwrandewir arnynt pan fyddant yn sôn am eu teimladau, eu hoffterau a'u 
casbethau.

1.3  Pa mor dda mae plant yn rhyngweithio?
Mae’r plant yn rhyngweithio'n dda â’i gilydd ac â'r ymarferwyr.  Gwelsom y plant yn 
dilyn cyfarwyddiadau'n briodol ac yn bod yn ystyriol o deimladau ei gilydd, roeddent 
yn helpu ei gilydd i gwblhau tasgau wrth chwarae yn yr awyr agored.  Roedd y plant 
bach yn mwynhau eu hamser yn yr ystafell synhwyraidd; roeddent yn rhannu'r offer 
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ac yn rhoi cyfle i'w gilydd gymryd eu tro.    Wrth chwarae yn yr awyr agored roedd y 
plant yn gwrando ar yr ymarferwyr ac yn derbyn y ffiniau a bennwyd ganddynt, 
gwnaethant wrando pan ddywedwyd wrthynt am beidio â thaflu cerrig.  Mae'r plant 
yn deall rheolau'r gwasanaeth ac yn dangos parch tuag at bobl a thuag at eu 
hamgylchedd.

1.4 I ba raddau mae plant yn mwynhau eu chwarae a’u dysgu?
Darperir digonedd o weithgareddau ar gyfer y plant, y maent yn eu mwynhau ac yn 
elwa arnynt.  Roedd y plant yn symud yn rhydd o un gweithgaredd i'r llall.  Roedd 
gweithgareddau’n cael eu cynllunio gan roi blaenoriaeth i anghenion y plant.  Roedd 
eu diwrnod yn llawn hwyl ac roeddent yn croesawu dysgu trwy chwarae.  Gwelsom y 
plant yn mwynhau eu hamser yn yr 'ystafell anniben' lle roeddent yn chwarae gyda 
reis lliw.  Roedd y plant wedi tynnu eu hesgidiau er mwyn gallu teimlo gwead 
gwahanol y reis.  Mae’r plant yn cael eu hysgogi ac yn cael eu difyrru gan eu 
chwarae, maent yn ymchwilio eu hamgylchedd ac yn awyddus i siarad am yr hyn y 
maent wedi bod yn ei wneud.

1.5 Pa mor dda mae plant yn datblygu ac yn dod yn annibynnol?
Anogir y plant a darperir cyfleoedd iddynt fod yn annibynnol.  Mae anghenion a 
gallu’r plant yn cael eu hasesu'n rheolaidd, gan alluogi'r plant i gael eu herio'n briodol 
er mwyn helpu eu datblygiad.  Roedd y plant yn cael cefnogaeth i gwblhau tasgau'n 
annibynnol; maent yn gallu mynd i'r toiled ar eu pennau eu hunain, ac fe'u hanogwyd 
i gasglu eu heiddo pan oedd yn amser ymadael.  Yn ystafell y babanod gwelsom 
faban bach yn cael ei hannog i gropian, a defnyddiwyd amrywiaeth o sgarffiau lliwgar 
i'w hannog i ymchwilio.  Yn ystod amser cinio, cliriodd y plant eu platiau eu hunain a 
chael gwared ar unrhyw wastraff.  Roeddent yn falch iawn o allu cwblhau’r dasg hon, 
ac roeddent yn wên o glust i glust wrth dangos eu platiau gwag i ni. Mae'r plant yn 
derbyn cefnogaeth eithriadol ac yn gwneud cynnydd da, maent yn hyderus ac yn 
teimlo'n falch o'u cyflawniadau.
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2. Gofal a Datblygiad 

Crynodeb
Mae’r ymarferwyr yn darparu gweithgareddau y mae'r plant yn eu mwynhau wrth hyrwyddo 
eu datblygiad.  Maent yn meddu ar wybodaeth fanwl am y plant yn eu gofal, ac yn 
gweithio'n galed i ddarparu profiadau cadarnhaol i’r plant.  Mae pob ymarferwr yn 
gwerthfawrogi effaith ei swyddogaeth ac yn ymroddedig i ofalu am y plant.  Rhoddir cryn 
bwyslais ar y gwaith o gynllunio er mwyn diwallu anghenion y plant, a gwelir ôl y cynllunio 
hwn ar holl weithgareddau’r plant trwy gydol y dydd.

Ein canfyddiadau

2.1 Pa mor dda mae ymarferwyr yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach?
Mae'r ymarferwyr yn gweithio'n unol â pholisïau a gweithdrefnau'r gwasanaeth ac yn 
deall pwysigrwydd hynny.  Gwelwyd yr ymarferwyr yn gweithio’n effeithiol fel tîm, yn 
sicrhau bod anghenion y plant yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu.  Roedd yr 
ymarferwyr yn darparu prydau bwyd iach a maethlon a gymeradwyir gan y rhaglen 
bwyta'n iach Boliau Bach, a gwelsom fod y plant yn gwirioneddol fwynhau eu 
prydau/byrbrydau, a darparwyd rhagor o fwyd ar eu cyfer ar eu cais.    Ymatebodd yr 
ymarferwyr yn briodol pan oedd plentyn yn sâl, ac fe'u gwelsom yn cysuro ac yn rhoi 
sicrwydd i'r plentyn.  Roedd yr ardal lle roedd y plentyn wedi bod yn sâl wedi cael ei 
glanhau yn drwyadl er mwyn lleihau'r perygl o groes-heintio.  Roedd yr holl 
feddyginiaethau'n cael eu cadw mewn cwpwrdd dan glo, a dilynwyd y gweithdrefnau 
cywir pan oedd angen gweinyddu meddyginiaeth i blentyn. Pe bai tân roedd enwau 
unrhyw blant a oedd angen cymorth ychwanegol i adael yr adeilad yn cael eu 
dangos yn glir ar y bwrdd gwacáu adeilad mewn achos o dân, a oedd yn golygu bod 
yr holl blant yn gallu gadael yr adeilad yn gyflym pe bai argyfwng.  Mae sicrhau 
diogelwch y plant yn sail i arfer yr ymarferwyr; maent yn llwyr werthfawrogi 
pwysigrwydd diogelu a hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, mae eu harfer yn eithriadol.

2.2 Pa mor dda mae ymarferwyr yn rheoli’r rhyngweithio?
Mae'r ymarferwyr yn gweithio yn unol â pholisi ‘ymddygiad cadarnhaol’ y 
gwasanaeth.  Mae'r ymarferwyr yn esiampl o ymddygiad da ac fe'u clywsom yn 
canmol ac yn annog y plant trwy gydol ein harolygiad. Canlyniad hyn oedd bod y 
plant yn teimlo'n hyderus ac yn cael ymdeimlad o hunan-fri wrth iddynt 
ganolbwyntio'n galetach ar gwblhau tasg.  Roedd yr ymarferwyr yn sgwrsio ac yn 
gwenu trwy gydol y dydd ac roedd yr ethos o 'weithio fel tîm' yn golygu bod y plant yn 
gyfarwydd â phawb ac roedd y dydd yn llifo'n esmwyth.  Dangosodd yr ymarferwyr 
eu bod yn ymwybodol o anghenion unigol y plant ac yn sensitif iddynt.  Dywedwyd 
wrthym fod yr ystafell synhwyraidd yn cael ei defnyddio'n aml pan fydd babanod neu 
blant yn cael eu llethu gan ddigwyddiadau'r diwrnod, ac angen cyfnod tawel.  Roedd 
yr ymarferwyr yn rhoi profiad tebyg i'r plant yn yr ystafell gysgu. Cyn dychwelyd at y 
gweithgareddau yn y prif ystafelloedd gallai'r plant ddefnyddio cornel fach, ac eistedd 
ymysg y clustogau meddal i ymlacio gyda llyfrau a theganau.  Mae'r ymarferwyr yn 
gweithredu mewn dull cyfeillgar, awyddus a chyson; maent yn gwrando ac yn 
dangos parch mawr tuag at safbwyntiau a barn y plant.  
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2.3 Pa mor dda mae ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad y plant, ac 
yn bodloni eu hanghenion unigol?
Mae'r ymarferwyr yn ofalgar, yn ymroddedig ac yn awyddus i ddiwallu anghenion y 
plant trwy ddarparu gweithgareddau ysgogol a diddorol sy'n hyrwyddo datblygiad y 
plant.  Roedd cynlluniau manwl ar gyfer gweithgareddau yn cael eu harddangos ym 
mhob ystafell, gan ddangos y darperir amrywiaeth o weithgareddau diddorol a 
chreadigol ar gyfer y plant.  Roedd yr ymarferwyr yn cydweithio i greu cynlluniau ar 
gyfer y tymor hir a'r tymor byr, gyda'r nod o adeiladu ar gryfderau unigol.  Roedd yr 
ymarferwyr yn pennu targedau dysgu unigol i bob plentyn, gan ddangos sut roeddent 
yn cynllunio ar gyfer camau datblygiad nesaf pob plentyn.  Gallai’r babanod fynd at 
yr ardal chwarae meddal ar unrhyw adeg, a dywedodd yr ymarferwyr wrthym sut 
roedd hyn cael effaith ar chwarae a dysgu'r plant, a sut roedd yn hyrwyddo eu 
chwarae a dysgu.  Gallai'r ymarferwyr roi cymorth i'r plant yn y pwll peli ac wrth 
ddefnyddio'r ffrâm ddringo, ac roedd yn amgylchedd diogel i fabanod a oedd yn 
dysgu i gerdded a chropian. Roedd yr ymarferwyr yn darparu digonedd o 
weithgareddau amrywiol a diddorol.  Er bod rhai plant yn mwynhau profiad 
synhwyraidd yn yr ystafell synhwyraidd, a oedd yn hybu sgiliau rhifedd a 
llythrennedd, roedd plant eraill yn mwynhau gweithgaredd yn yr ystafell anniben.  
Roedd yr ymarferwyr hefyd yn gallu defnyddio ystafell cyn ysgol lle roedd 
gweithgareddau chwarae a dysgu wedi cael eu gosod allan yn unol ag egwyddorion 
chwarae a dysgu Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru. Roedd hyn yn golygu y gallai'r 
plant ymgyfarwyddo â chynllun ac adnoddau tebyg i'r rhai y byddent yn eu profi wrth 
ddechrau yn yr ysgol.  Mae'r ymarferwyr yn darparu strwythur a threfn, ond nid ydynt 
ar draul anghenion a llesiant y plant.   Mae'r ymarferwyr yn hyderus ac yn 
ymlaciedig; maent yn gweithio fel tîm ac mae ganddynt brofiad a gwybodaeth fanwl 
am ddatblygiad plant.  Caiff datblygiad y plant ei hyrwyddo gan waith cynllunio 
gofalus iawn a chan ymarferwyr sy'n meddu ar sgiliau a gwybodaeth gynhwysfawr i 
ddiwallu anghenion unigol pob plentyn. 
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3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb

Darperir gofal mewn adeilad sydd wedi cael ei adnewyddu'n ddiweddar.  Mae'r arweinwyr 
yn sicrhau bod yr ardaloedd a ddefnyddir yn gweddu i anghenion pob plentyn ac yn darparu 
amgylchedd diddorol a llawn hwyl ar eu cyfer.   Bu newidiadau o fewn y gwasanaeth yn 
ddiweddar, ac mae ychwanegu ystafell cyn ysgol yn cynnig sesiynau chwarae i blant hŷn, 
gan eu paratoi ar gyfer addysg lawn amser. Mae angen datblygu'r ardal awyr agored er 
mwyn adlewyrchu'r profiadau a gynigir dan do, ac mae'r arweinwyr yn gwneud cynnydd 
wrth gynllunio ar gyfer datblygiad, ac mae un ardal eisoes wedi cael ei datblygu trwy 
ychwanegu eitemau sy'n addas i blant. 

Ein canfyddiadau

3.1 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau diogelwch yr amgylchedd?
Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd diogel ac 
mae eu diogelwch parhaus yn hollbwysig.  Gwelsom fod asesiadau risg rheolaidd 
wedi cael eu cwblhau, a bod camau gweithredu wedi cael eu cymryd i leihau, a lle bo 
modd, i ddileu unrhyw risg i ddiogelwch y plant.  Mae'r drws ffrynt ar glo trwy'r amser; 
roedd rhaid i'r holl rieni ac ymwelwyr ganu'r gloch i gael mynediad.  Mae'r arweinwyr 
yn sicrhau bod rhestrau gwirio risg dyddiol yn cael eu cwblhau, ac mae nodiadau 
atgoffa gweledol yn cael eu harddangos, sy'n atgoffa ymarferwyr am eu cyfrifoldebau 
mewn perthynas â'r gweithdrefnau diogel i'w dilyn wrth newid cewynnau'r plant, a 
gwiriad gweledol i weld pwy sy'n bresennol ym mhob ystafell bob dydd a 
gwybodaeth hanfodol sy'n ymwneud â'u gofal.  Gwelsom fod cynllun ar gyfer 
gwacáu'r adeilad mewn achos o dân yn cael ei arddangos ym mhob ystafell, gyda 
map clir yn dangos y llwybr diogel i'w ddilyn pe bai tân.  Cwblheir gwiriadau rheolaidd 
o’r holl offer diogelwch a chynhelir ymarferion tân, a chaiff unrhyw broblemau eu 
hamlygu a rhoddir sylw iddynt yn brydlon.  Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod 
asesiadau risg yn llawn gwybodaeth ac yn gynhwysfawr.  Maent yn cael eu cynnal 
a'u hadolygu'n rheolaidd a chymerir camau gweithredu i ddatrys problemau. 

3.2 Pa mor dda mae darparwyr/arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn 
addas? 
Mae'r arweinwyr yn darparu amgylchedd ysgogol a chyfforddus y mae'r plant yn elwa 
arno.  Mae'r arweinwyr wedi creu man lle gall plant fynd yn rhydd i unrhyw ardal neu 
ystafell chwarae yn y gwasanaeth, a chânt eu hannog i chwilota ac ymchwilio. 
Gallai'r plant ddewis casglu rhai o'r basgedi trysor yn y cyntedd mawr, neu chwarae 
gyda'r pypedau bys sydd rhwng y toiledau ac ystafell y plant bach.  Roedd y plant 
bach yn gallu mynd i'r toiledau a'u defnyddio ar eu pennau eu hunain, a oedd yn 
hyrwyddo eu datblygiad ac yn eu helpu i fod yn annibynnol.  Roedd rhieni'n cael eu 
croesawu yn y brif dderbynfa, ac mae swyddfa breifat y tu ôl i'r dderbynfa sy'n 
lleoliad cyfleus ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.   Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu'r 
ardal awyr agored ymhellach, a fydd yn adlewyrchu’r profiadau chwarae a dysgu a 
gynigir dan do.  Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn darparu 
amrywiaeth eang o gyfleoedd chwarae, sy'n addas ar gyfer ystod oedran y plant sy'n 
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derbyn gofal.  Mae'r amgylchedd yn canolbwyntio ar y plentyn, yn gynnes, yn 
groesawgar ac yn gynhwysol.

3.2 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau ansawdd yr adnoddau ac offer?
Mae'r arweinwyr yn darparu amrywiaeth ardderchog o deganau ac offer o ansawdd 
da, sy'n rhoi digonedd o weithgareddau amrywiol a diddorol i'r plant.  Roedd yr offer 
a'r adnoddau wedi cael eu gosod yn ofalus ac wedi eu cynllunio i gynnig llawer o 
gyfleoedd dysgu i'r plant, fel defnyddio gwahanol weadwaith ac arbrofi gyda 
gwahanol ddeunyddiau.  Dywedodd yr arweinwyr ac ymarferwyr wrthym pam roedd 
offer penodol yn cael eu defnyddio, a sut roedd hyn yn cael effaith uniongyrchol ar y 
plant ac yn hyrwyddo eu datblygiad.  Roedd y basgedi trysor a oedd ar gael yn 
cyflwyno'r plant i wahanol ddeunyddiau diddorol, ac roedd y plant yn gallu 
ymchwilio'n rhydd a chymryd rhan mewn chwarae anniben yn yr ystafell chwarae 
anniben.  Gwelsom y plant yn defnyddio amryw eitemau cartref i baentio, a 
defnyddiwyd dail ac adnoddau naturiol i gwblhau gwaith a oedd yn ymwneud â 
thema'r hydref.  Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod amrywiaeth ardderchog o adnoddau 
ac offer ar gael sy'n hyrwyddo chwilfrydedd y plant, ac yn gwella eu profiadau a'u 
datblygiad.
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4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb

Mae'r arweinwyr yn gryf eu cymhelliad ac yn broffesiynol.  Maent yn drwyadl ac yn mynd yr 
ail filltir i sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir yn ardderchog.  Mae'r arweinwyr yn 
ysbrydoli ac yn gefnogol, a thrwy eu hymroddiad a'u hymrwymiad mae'r gwasanaeth yn 
flaengar, yn hunanwerthuso ac yn rhagori ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn gyson.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?
Mae'r arweinwyr yn dangos ac yn darparu gwasanaeth ardderchog.  Maent yn 
cyfathrebu eu gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth yn dda, ac yn cefnogi ymarferwyr 
i gyflawni eu swyddogaethau.  Gwelsom dystiolaeth fod cyfarfodydd arfer tîm yn cael 
eu cynnal o leiaf unwaith yr wythnos, a bod proses eglur yn cael ei dilyn wedyn i 
sicrhau bod unrhyw faterion a godwyd neu sydd angen sylw'n cael eu rhannu â'r holl 
ymarferwyr.  Mae'r holl bolisïau a gweithdrefnau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd, ac 
maent ar gael yn rhwydd i rieni eu darllen yn y brif dderbynfa.  Mae'r arweinwyr yn 
cyfleu eu disgwyliadau uchel yn effeithiol trwy gefnogaeth ac arweiniad parhaus, ac 
maent yn gwerthfawrogi proffesiynoldeb ac ymroddiad yr ymarferwyr.  Dywedodd yr 
holl ymarferwyr y gwnaethom siarad â nhw eu bod yn hapus yn eu swyddi, a'u bod 
yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i ddatblygu eu swyddogaeth.  Mae'r 
gwasanaeth yn ddwyieithog ac yn gallu diwallu anghenion y plant yn yr iaith o'u 
dewis.   Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y tîm yn parhau i fod yn frwdfrydig, ac yn 
werthfawrogol iawn o’i gyfraniad i wasanaeth effeithiol.   Mae gan yr arweinwyr 
ddealltwriaeth gadarn o'r arferion gorau cyfredol sy'n berthnasol i'r plant y maent yn 
gofalu amdanynt. 

4.2 Pa mor effeithiol yw'r gwaith o hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella?
Mae'r arweinwyr yn asesu ansawdd y gwasanaeth a ddarperir yn rheolaidd, ac yn 
rhoi strategaethau cadarn ar waith i wella a symud y gwasanaeth yn ei flaen yn ôl y 
gofyn.  Gwelsom dystiolaeth fod arweinwyr yn asesu canlyniadau ac yn myfyrio'n 
rheolaidd ar yr hyn y maent yn ei wneud.  Roedd ffurflenni asesu wedi cael eu 
hadolygu a'u newid yn ddiweddar i ddarparu fformat gwell ar gyfer cofnodi cynnydd y 
plant.  Mae pob newid yn cael ei drafod â'r tîm, a chânt gefnogaeth i roi unrhyw 
newidiadau ar waith.  Mae arweinwyr yn rhoi adborth, cefnogaeth ac arweiniad 
rheolaidd i'r ymarferwyr, ac roedd pob un ohonynt wedi cyfrannu at yr adroddiad 
blynyddol o ansawdd gofal.  Mae arweinwyr yn defnyddio'u profiadau helaeth er 
mwyn gwella canlyniadau i'r plant ac i'r ymarferwyr. Mae'r arweinwyr yn adnabod y 
gwasanaeth yn dda. Mae cryfderau a meysydd i'w gwella'n cael eu nodi, a chymerir 
camau i gynnal a gwella arferion. 

4.3 Pa mor effeithiol mae ymarferwyr, staff ac adnoddau eraill yn cael eu rheoli?
Mae'r arweinwyr yn rhoi llawer o gefnogaeth i'r ymarferwyr.  Gwelsom dystiolaeth o 
sut roedd ymarferwyr yn cael cefnogaeth yn eu swyddogaethau, ac mae ymarferwyr 
newydd yn dilyn rhaglen ymsefydlu gadarn sy'n rhoi amser iddynt addasu ac 
ymgyfarwyddo â'u dyletswyddau a chyfrifoldebau.  Mae amserlenni gweithio'n cael 
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eu strwythuro i sicrhau bod anghenion y plant yn cael eu diwallu, a bod ymarferwyr 
yn cael amser i orffwys.  Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod ymarferwyr yn mynychu 
hyfforddiant priodol i wella eu gwybodaeth.  Mae'r arweinwyr yn cyfleu yn glir yr hyn y 
mae'r gwasanaeth yn ceisio ei gyflawni ac yn cefnogi ymarferwyr i fod yn flaengar, ac 
maent yn werthfawrogol iawn o'r gwaith y maent yn ei wneud.
 

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?
Mae'r arweinwyr yn gweithio'n agos gydag asiantaethau partner ac yn hyrwyddo 
gweithio mewn partneriaeth â rhieni. Anogir y rhieni a'r plant i fynychu nifer o 
sesiynau ymgartrefu er mwyn cynorthwyo plant i ymgyfarwyddo â'u hamgylchoedd.  
Gwelsom y pecyn gwybodaeth manwl a roddir i rieni pan fyddant yn cofrestru eu 
plentyn, maent yn derbyn cylchlythyr rheolaidd yn eu hysbysu am ddigwyddiadau a 
datblygiadau pwysig o fewn y gwasanaeth.  Mae'r rhieni'n derbyn dalenni cofnodi 
dyddiol sy'n nodi'n glir yr hyn mae eu plentyn wedi bod yn ei wneud yn ystod y dydd. 
Ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn mae rhieni'n derbyn dyddiadur dysgu sy'n 
dangos y cynnydd mae eu plentyn wedi ei wneud.  Dywedodd rhieni wrthym eu bod 
yn gwerthfawrogi'r cyfle i fynychu nosweithiau rhieni, a'u bod yn teimlo’n hyderus y 
byddent yn gallu trafod materion yn agored ag arweinwyr ac ymarferwyr.  Roedd yr 
holl holiaduron a dderbyniwyd yn nodi eu bod yn hapus â'r gwasanaeth a'r gofal yr 
oedd eu plant yn ei dderbyn. Mae'r arweinwyr wedi trefnu cyrsiau yn ddiweddar sydd 
o ddiddordeb i rieni a theuluoedd eraill o fewn y gymuned leol; trefnwyd y rhain yn 
dilyn trafodaeth ac ymgynghoriad â gweithwyr iechyd ac addysg lleol.  Mae'r 
arweinwyr yn gweithio'n agos gyda rhieni i wella dysgu a llesiant y plant, maent yn 
derbyn gwybodaeth yn aml ac anogir rhieni i fod yn bartneriaid gweithgar. Mae'r 
gwasanaeth yn gweithio'n galed i hyrwyddo cysylltiadau â'r gymuned ac 
asiantaethau partner eraill. 
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5. Gwelliannau y mae angen eu gwneud ac a argymhellir yn dilyn yr 
arolygiad hwn

5.1 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio ers arolygiadau blaenorol
Dim

5.2 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn
Dim 

5.3 Argymhellion ar gyfer gwella
Ni nodwyd unrhyw feysydd i'w gwella
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd yn rhan o’n hamserlen arferol o arolygiadau.  
Ymwelodd dau arolygydd rhwng 9.30am a 5.30pm ar ddydd Mawrth 18 Hydref 2016. 

Gwnaethom arsylwi ar y plant a’r gofal roeddent yn ei dderbyn ym Meithrinfa Sêr Bach.

Gwnaethom siarad â'r plant, y perchennog, ymarferwyr a rhieni. 

Gwnaethom edrych ar amrediad eang o gofnodion.  Gwnaethom ganolbwyntio ar gofnodion 
y plant a'r ymarferwyr a'r gwaith cynllunio ar gyfer cyflenwi gwasanaethau. 

Gwnaethom dderbyn wyth o holiaduron a gwblhawyd gan rieni a deg o holiaduron a 
gwblhawyd gan ymarferwyr. 

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

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


Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gofal dydd plant
Gofal dydd llawn

Unigolyn Cyfrifol Cheryl Thomas

Unigolyn â Gofal Cheryl Thomas

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 55

Ystod oedran y plant Tri mis i wyth mlwydd oed

Oriau agor 7.30am – 6pm

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy iaith

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 29 Chwefror 2016

Dyddiadau’r ymweliad(au) arolygu 
hwn/hyn

18 Hydref 2016

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg?

Nac ydy

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

Ydy

Gwybodaeth ychwanegol:


