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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Cofrestrwyd Ffrindiau Bach yr Eos yn 2008 i ddarparu gofal dydd llawn drwy gyfrwng y 
Gymraeg ar gyfer hyd at 24 o blant. Maent yn rhan o'r gwasanaeth Dechrau'n Deg ac felly 
dwy flwydd oed yw oedran mwyafrif y plant sy'n mynychu. Mae'r gwasanaeth wedi'i leoli 
mewn adeilad a godwyd yn bwrpasol ar dir campws Ysgol Llwyn yr Eos ar gyrion 
Aberystwyth. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 
3pm, yn ystod tymor yr ysgol yn unig. Yr unigolion cyfrifol ar ran y cwmni yw Leanne Marsh 
a Gwenllïan Lansdown-Davies, a'r person â gofal yw Catrin Davies.  

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Canfuom fod y plant a oedd yn mynychu Ffrindiau Bach yr Eos yn hapus, wedi ymgartrefu, 
ac yn derbyn gofal gan staff gofalgar. Mae gan yr arweinwyr bartneriaethau da gyda’r rhieni 
a chyda’r ysgol leol. Mae arweinyddiaeth a rheolaeth y gwasanaeth yn briodol.

2. Gwelliannau
Mae'r gwasanaeth wedi prynu adnoddau newydd ers yr arolygiad diwethaf. Maent yn 
cynnwys iPad, tŷ chwarae a llithren. Mae'r gwasanaeth wedi cwblhau pob thema yn y 
Cynllun Cyn Ysgol Iach cenedlaethol. Maent hefyd wedi derbyn eu gwobr aur am gynllun 
brwsio dannedd cenedlaethol.

3. Gofynion ac argymhellion
Rydym yn argymell bod arweinwyr yn:

 sicrhau bod gan y plant ddewis ehangach o weithgareddau ar gael iddynt;
 datblygu sgiliau annibyniaeth y plant yn ystod amser byrbryd;
 sicrhau bod wynebau'r plant yn cael eu sychu'n lân ar ôl prydau bwyd;
 rhoi dŵr yfed ar gael i'r plant drwy gydol y dydd;
 sicrhau bod hancesi ar gael yn hawdd a bod y staff yn sychu trwynau’r plant yn 

rheolaidd;
 sicrhau bod y staff yn ymgyfarwyddo â pholisi rheoli ymddygiad y gwasanaeth sy'n 

nodi strategaethau cadarnhaol wrth ddelio ag ymddygiad negyddol;
 aildrefnu'r amser byrbryd fel bod y plant yn eistedd wrth y bwrdd gyda'i gilydd ac yn 

gadael ar yr un pryd pan fyddant wedi gorffen;
 sicrhau bod pob cortyn ar gyfer y cysgodlenni ar y ffenestri y tu hwnt i gyrraedd y 

plant bob amser;
 cofnodi amseroedd cyrraedd a gadael y plant;
 cofnodi'r holl staff sy'n bresennol bob dydd;
 sicrhau bod yr holl staff yn ymgyfarwyddo â'r ddogfen 'Dyletswydd Atal’; a
 sicrhau y glynir at y gymhareb oedolyn i blant a bod aelod ychwanegol o staff ar gael 

bob amser.



1.  Llesiant
Crynodeb

Gwrandewir ar y plant yn Ffrindiau Bach yr Eos ac maent yn gwneud dewisiadau ar 
adegau. Mae’r plant yn hapus, wedi ymgartrefu, ac yn mwynhau’r cyfleoedd sydd ar gael 
iddynt. Fodd bynnag, mae meysydd i'w datblygu o ran yr amrediad o ddewisiadau sydd ar 
gael iddynt. 

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Mae’r plant yn gwneud rhai dewisiadau a phenderfyniadau ynglŷn â'r hyn maent am ei 
wneud. Gwrandewir arnynt ac maent yn siarad a mynegi eu hunain.

Pan wnaethom gyrraedd, gwelsom blant yn chwarae gydag amrywiol weithgareddau a 
oedd ar gael iddynt gan symud o gwmpas o un i'r llall. Ar ôl amser cylch, roedd y drws i'r 
ardal awyr agored ar agor ac roedd gan y plant ddewis o chwarae ar y teganau mawr i'w 
gyrru ar y decin y tu allan neu aros o dan do. Gwelsom y rhan fwyaf o’r plant yn mynd allan 
i'r awyr agored ond gwnaeth rai grwydro yn ôl o dan do. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw 
weithgareddau ar gael iddynt felly aeth y rhan fwyaf yn ôl allan i'r awyr agored. Roedd un 
plentyn eisiau reidio'r beic o dan do ond cafodd ei ailgyfeirio yn ôl allan. Gwnaeth nifer o'r 
plant gymryd diddordeb yn y gweithgaredd paentio ond roedd yn rhaid iddynt aros eu tro 
gan fod lle ar gyfer tri yn unig. Gwnaeth un o'r plant wrthod gwisgo ffedog i baentio a 
gwnaeth aelod o staff dderbyn ei ddymuniad ond cafodd ei atgoffa efallai y byddai'n cael 
paent ar ei ddillad. Yn ystod sesiwn ddawnsio, nid oedd pob plentyn eisiau cymryd rhan a 
gwnaethant ddewis eistedd a gwylio'n gyntaf cyn ymuno. 

Mae gan y plant rywfaint o lais yn y gwasanaeth hwn.

1.2 I ba raddau mae plant yn teimlo'n ddiogel, yn hapus, a'u bod yn cael eu 
gwerthfawrogi?

Mae'r plant wedi ymgartrefu ac yn ymdopi â gwahanu oddi wrth eu rhieni gyda rhywfaint o 
gymorth. Mae ganddynt berthynas glòs â staff, sy'n eu hadnabod yn dda.

Gwnaeth rhai o'r plant redeg i mewn i'r gwasanaeth yn hapus. Gwnaeth plant eraill fynd at y 
staff am gwtshys a sicrwydd pan wnaethant gyrraedd, gan eu bod yn amlwg wedi cynhyrfu 
ac yn llefain. Roedd y plant yn amlwg yn gyfarwydd â'r drefn ddyddiol, ac aethant i'r amser 
cylch a'r amser byrbryd pan gawsant gyfarwyddyd i wneud hynny. Gwelsom blant yn mynd 
at staff i gael cwtshys yn ystod y sesiwn. 

Mae gan blant berthynas glòs â staff ac maent yn cael eu cadw'n ddiogel.



1.3 Pa mor dda mae plant yn rhyngweithio? 

Mae'r plant yn cymryd eu tro gyda chymorth gan staff ac maent yn dechrau cydweithredu 
yn ystod gweithgareddau grŵp, wrth iddynt gael eu hatgoffa a'u hannog.

Gwelsom grŵp o blant yn chwarae gyda'i gilydd am gryn amser wrth iddynt eistedd mewn 
llinell, gyda'u coesau ar led ar fainc hir ac esgus mynd ar drên. Dywedodd un plentyn; 'Fi 
yw'r gyrrwr, ocê?' a chymeradwyodd pawb. Mae angen i'r staff atgoffa rhai plant am fod yn 
neis wrth ei gilydd gan fod un wedi tynnu tegan i ffwrdd o'r llall a thynnodd un arall ddillad 
plentyn pan oeddent yn bwyta cinio. Gwelsom blant yn sefyll ar gadeiriau yn ystod amser 
cinio, a wnaeth rhai ddim ymateb i staff a ofynnodd iddynt eistedd i lawr. 

Mae'r plant yn rhyngweithio'n briodol gyda chefnogaeth ar adegau.

1.4 I ba raddau mae plant yn mwynhau eu chwarae a’u dysgu?

Mae'r plant wedi ymgolli yn eu chwarae. Maent yn cynnal diddordeb am gyfnod priodol ac 
yn symud yn rhydd rhwng gweithgareddau, pan fyddant ar gael.

Gwelsom blant yn mwynhau sesiwn ddawnsio a oedd yn cynnwys dilyn cyfarwyddiadau 
amrywiol ynglŷn â gweithgareddau corfforol. Gwnaeth y plant sgrechian gyda chyffro wrth i'r 
gerddoriaeth fynd o araf i gyflym neu dawel i uchel. Gwnaeth y plant fwynhau chwarae rôl a 
gwelsom gwpl yn chwarae dala dwylo, a dywedodd un wrth y llall: ‘Bydda’ i'n mami a byddi 
di'n dadi, ocê?’ Gwnaeth y plant fwynhau sesiwn ganu cyn ei bod hi'n amser mynd adref. 

Mae’r plant yn mwynhau eu chwarae a'u dysgu.

1.5 Pa mor dda mae plant yn datblygu, yn dysgu ac yn dod yn annibynnol? 

Mae’r plant yn hyderus, yn llawn cymhelliant ac yn datblygu eu sgiliau annibyniaeth gyda 
chymorth.

Gwelsom y plant yn golchi ac yn sychu eu dwylo'n annibynnol, gydag arweiniad ar lafar gan 
y staff. Roedd ganddynt fynediad at sinciau, dosbarthwyr sebon a thywelion papur er mwyn 
sychu eu dwylo. Roedd y plant yn eu bwydo eu hunain yn ystod amser byrbryd a 
gwnaethant ddychwelyd eu powlenni i fwced ger y gegin ar ôl iddynt orffen. Roedd byrbryd 
y plant o rawnfwyd a llaeth wedi'i baratoi iddynt ac wedi'i osod ar y bwrdd. Gwelsom blant 
yn aros eu tro i baentio’n amyneddgar. Gwnaeth y plant ddilyn y cyfarwyddiadau yn y 
sesiwn ddawnsio yn hyderus ac roedd rhai'n gwybod beth oedd yn dod nesaf, fel cerdded, 
rhedeg, gorymdeithio, nofio neu ddringo.   

Mae’r plant yn dysgu, yn datblygu ac yn dod yn annibynnol gyda chymorth. Mae rhai 
cyfleoedd yn cael eu colli i annog y sgiliau hyn ymhellach. 



2. Gofal a Datblygiad
Crynodeb

Mae staff yn adnabod y plant sydd o dan eu gofal yn dda, ac yn rhoi gofal sy'n diwallu eu 
hanghenion unigol. Maent yn sicrhau bod y plant yn cael eu cadw'n ddiogel. Mae'r staff yn 
rheoli'r rhyngweithiadau yn gadarnhaol y rhan fwyaf o'r amser. 

Ein canfyddiadau

2.1     Pa mor dda mae ymarferwyr yn cadw plant yn ddiogel ac yn iach?

Mae gan staff ffeil gynhwysfawr o bolisïau a gweithdrefnau, ac mae'r polisi amddiffyn plant 
wedi cael ei ddiweddaru'n ddiweddar. Mae'r gwasanaeth yn hybu ffyrdd iach o fyw a 
gweithgareddau corfforol.

Wrth i'r plant gyrraedd, fe wnaeth y staff gloi'r drws ar ôl iddynt ddod i mewn. Roedd y staff 
yn sicrhau bod y plant yn golchi eu dwylo cyn byrbryd ac ar ôl iddynt ddefnyddio'r toiled. 
Gwnaethom drafod y gweithdrefnau diogelu plant gyda'r staff ac roedd yr ymatebion yn 
dangos hyder o ran beth i'w wneud pe bai ganddynt bryderon. Roedd cofnodion 
damweiniau a digwyddiadau wedi cael eu cofnodi a'u llofnodi’n gywir gan staff a rhieni. 
Roedd meddyginiaeth a roddwyd yn y gwasanaeth yn cael ei gofnodi a'i lofnodi gan staff a 
rhieni.  Roedd y staff yn saniteiddio'r byrddau cyn ac ar ôl amser byrbryd ac yn sicrhau bod 
unrhyw fwyd a gafodd ei ollwng yn cael ei lanhau. Gwelsom fod y drws i'r ardal awyr agored 
wedi aros ar agor drwy’r rhan fwyaf o'r sesiwn er mwyn caniatáu cyfleoedd i blant chwarae 
yn yr awyr agored. Gwelsom nad oedd yr holl staff yn ymateb yn gyflym i sychu trwynau'r 
plant. Roedd polisi'r gwasanaeth o ran bwyta'n iach yn nodi bod dŵr ar gael yn hawdd i'r 
plant. Gwnaethom drafod hyn â'r arweinwyr gan na welsom ddŵr yfed ar gael i'r holl blant. 
Gwelsom fod y staff yn dilyn y gweithdrefnau cywir wrth newid cewynnau plant er mwyn 
osgoi unrhyw groes-heintio.  

Mae'r staff yn cadw plant yn ddiogel ac yn iach y rhan fwyaf o'r amser.

2.2     Pa mor dda mae ymarferwyr yn rheoli’r rhyngweithio?

Mae'r staff yn annog y plant i gymryd eu tro a rhannu â'i gilydd. Mae'r staff yn rheoli'r 
rhyngweithio'n dda y rhan fwyaf o'r amser, er y gwelsom rai rhyngweithiadau negyddol.

Roedd staff yn canmol y plant yn rheolaidd wrth iddynt chwarae – er enghraifft, ‘da iawn ti, 
gwnest ti hynny'n wych’ ac ‘o rwyt ti'n fachgen mor dda am fy helpu i, diolch i ti’, gan 
ddweud yn union beth roeddent yn ei ganmol: ‘siarad yn dda’. Gwelsom y staff yn ceisio 
annog plentyn yn dyner i wisgo ffedog cyn paentio am nad oeddent yn dymuno gweld ei 
ddillad yn trochi gyda phaent. Gwnaeth y staff fodloni heb ffedog a gwnaethant ganmol 
plant eraill a oedd wedi gwisgo eu ffedogau. Gwelsom enghreifftiau o'r staff yn dweud 'Na!' 
wrth y plant, ond heb unrhyw esboniad o beth na ddylai'r plentyn ei wneud. Clywsom staff 
yn atgoffa plant am ddefnyddio 'dwylo neis' a dweud 'os gwelwch yn dda' neu 'diolch'.



Mae'r staff yn rheoli'r rhyngweithio'n dda y rhan fwyaf o'r amser

2.3    Pa mor dda mae ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad plant, ac yn 
diwallu eu hanghenion unigol?

Mae'r staff yn adnabod ac yn deall anghenion a galluoedd y plant. 

Roedd y staff yn adnabod y plant dan eu gofal yn dda a gwnaethant ddweud wrthym beth 
oedd eu hoffterau a'r hyn a oedd orau ganddynt. Gwelsom y staff yn defnyddio iaith 
arwyddion drwy gydol y sesiwn er mwyn sicrhau eu bod yn cyfathrebu â phob plentyn. 
Roedd y staff yn diwallu anghenion unigol y plant ac roeddent wedi derbyn hyfforddiant 
penodol ar feysydd angenrheidiol fel iaith a lleferydd neu angen iechyd penodol. Dywedodd 
yr arweinwyr wrthym fod ganddynt gysylltiadau agos ag asiantaethau allanol ac roeddent yn 
cynnal cyfarfodydd rheolaidd er mwyn sicrhau dull cyson o ddiwallu anghenion y plant. 
Gwnaeth pob aelod o staff siarad Cymraeg â'r plant. Gwelsom staff yn trafod amser y plant 
yn y gwasanaeth gyda'r rhieni a gwnaethant roi adborth cadarnhaol am y sesiwn.

Mae’r staff weithiau yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad y plant.



3. Yr Amgylchedd
Crynodeb

Mae’r gwasanaeth wedi’i leoli mewn adeilad a godwyd yn bwrpasol ar diroedd yr ysgol 
gymunedol. Mae'r amgylchedd yn caniatáu i blant chwarae mewn man diogel gyda gofod 
digonol o dan do ac yn yr awyr agored a chyfleoedd chwarae rhesymol. Mae ardal awyr 
agored ddynodedig fawr sy'n hygyrch drwy gydol y flwyddyn. 

Ein canfyddiadau

3.1     Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau diogelwch yr amgylchedd?

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac yn lân. Maent yn sicrhau bod 
risgiau'n cael eu canfod a'u dileu cymaint â phosibl. 

Gwelsom fod y drws i'r adeilad yn cael ei gadw dan glo pan oedd plant yn bresennol. 
Roedd yn rhaid i bob un a oedd yn ymweld â'r gwasanaeth gael mynediad gan aelod o 
staff. Roedd asesiadau risg yn cael eu cwblhau a’u diweddaru yn ôl y galw ar gyfer yr 
ardaloedd dan do ac yn yr awyr agored. Gwelsom staff yn gwneud gwiriadau cyn i'r plant 
gael caniatâd i fynd allan i chwarae. Roedd y gwasanaeth wedi derbyn dyfarniad o bump 
gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Roedd yr holl ddyfeisiau trydanol wedi cael eu gwirio ym 
mis Chwefror 2017. Roedd ymarferion tân yn cael eu cynnal bob tymor ac yn cael eu 
cofnodi. Gofynnwyd i ni lofnodi llyfr ymwelwyr wrth gyrraedd a gwelsom fod pawb a oedd yn 
ymweld â'r gwasanaeth yn ei ddefnyddio'n rheolaidd. Gwelsom fod cysgodlenni fertigol 
wedi'u gosod dros yr holl ffenestri yn y gwasanaeth. Fodd bynnag, roedd ambell gortyn yn 
is nag eraill ac roeddent o fewn cyrraedd y plant pe baent yn eistedd ar gadair.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau diogelwch yr amgylchedd yn effeithiol y rhan fwyaf o'r amser.

3.2     Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau addasrwydd yr amgylchedd?

Mae'r brif ystafell lle y lleolir y gwasanaeth yn groesawgar ac yn eang gydag 
arddangosfeydd lliwgar ar y waliau a chelfi addas. Mae'r ystafell yn cael ei chynnal a'i 
chadw i safon dda.

Roedd yr ystafell yn cynnig detholiad o gyfleoedd chwarae a llefydd i fwyta neu gwblhau 
gweithgareddau ar fyrddau. Roedd yr arweinwyr wedi trefnu byrddau a chadeiriau er mwyn 
darparu ardal gymdeithasol ar gyfer amser byrbryd. Roedd adnoddau'n cael eu storio mewn 
bocsys a oedd wedi'u labelu, ac ar lefel lle y gallai'r plant gael mynediad atynt. Roedd yr 
ardal awyr agored yn cynnwys ardal ddecin y gallai'r plant gerdded arni yn rhydd o'r ardal 
chwarae o dan do. Yn ogystal â hyn, roedd ardal fawr laswelltog gydag ardaloedd i'r plant 
eu harchwilio fel yr ardd berlysiau, pwll graean, cegin fwd, pwll tywod, twneli a ramp a 
gwesty trychfilod.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd o dan do ac yn yr awyr agored yn addas ac 
yn eang.



3.3     Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau ansawdd yr adnoddau a’r offer?

Mae'r arweinwyr yn darparu amrediad o adnoddau a theganau sy’n lân ac o ansawdd da. 
Maent yn briodol o ran oedran ac yn hawdd mynd atynt. 

Roedd y plant yn cael eu cyfyngu i'r amrediad o adnoddau a theganau a oedd ar gael 
iddynt. Er bod adnoddau ar gael, nid oeddent yn cael eu cynnig i'r plant. Roedd yr 
adnoddau o ansawdd da ac yn addas at eu diben. Roedd enghreifftiau o'r adnoddau a oedd 
ar gael yn cynnwys ardal ddarllen gyda detholiad o lyfrau Cymraeg, ardal adeiladu, doliau a 
bygis, jig-sos, tŷ chwarae, ardal dawel gyda chlustogau, crefftau, ardal baentio ac offer 
mawr i'w gyrru ar gyfer chwarae yn yr awyr agored. Roedd yr arweinwyr wedi darparu 
dodrefn maint plant i'w galluogi i eistedd wrth fyrddau'n annibynnol. Dywedodd yr arweinwyr 
wrthym eu bod yn glanhau’r holl deganau a'r offer yn drwyadl ar ddiwedd pob tymor a'u bod 
yn tynnu unrhyw deganau a oedd wedi torri ac yn rhoi rhai newydd yn eu lle. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a'r cyfarpar o ansawdd da.



4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Crynodeb

Mae arweinyddiaeth a rheolaeth y gwasanaeth yn briodol. Mae polisïau a gweithdrefnau clir 
ar waith, ac mae angen i'r arweinwr sicrhau bod yr holl staff yn gyfarwydd â hwy. Mae 
systemau ar waith ar gyfer adolygu'r gwasanaeth a gwneud gwelliannau.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Nid yw'r arweinwyr bob amser yn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i gydymffurfio â'r 
rheoliadau a'r safonau gofynnol cenedlaethol. Mae polisïau a gweithdrefnau clir ar waith ac 
maent wedi cael eu hadolygu yn ddiweddar.

Nid oedd yr arweinwyr wedi sicrhau bod y datganiad o ddiben yn rhoi disgrifiad cywir o'r 
gwasanaeth gan ei fod yn nodi eu bod wedi’u cofrestru i ofalu am 19 o blant. Fodd bynnag, 
mewn gwirionedd mae'r clwb wedi'i gofrestru i ofalu am 20 o blant. Yn unol â'r safonau 
gofynnol cenedlaethol, mae angen i'r arweinwyr sicrhau bod aelod ychwanegol o staff ar 
gael bob amser, pan fo'r nifer dros 19. Gwnaethom ganfod na lynwyd at hyn bob amser ac 
mae'r person â gofal wedi cael ei  chynnwys yn y gymhareb oedolion i blant. Gwnaethom 
edrych ar ffeiliau'r plant a chanfuom eu bod yn cynnwys yr holl wybodaeth gywir. Roedd 
pob cofnod o ddamwain wedi cael ei lofnodi gan staff a rhieni. Roedd gan yr arweinwyr 
ddealltwriaeth gadarn o'u cyfrifoldebau i hyrwyddo'r iaith Gymraeg ac roeddent yn 
gweithredu'r ‘Cynnig Gweithredol’ yn llawn. Nid oedd gan yr arweinwyr ymwybyddiaeth o'r 
'Ddyletswydd Atal' a gwnaethom drafod yr angen i'r holl staff ymgyfarwyddo â'r canllawiau. 

Nid yw'r arweinyddiaeth yn y gwasanaeth hwn bob amser yn effeithiol.

4.2 Pa mor effeithiol yw'r gwaith o hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella?

Mae arweinwyr yn adolygu'r gwasanaeth yn flynyddol ac yn ystyried safbwyntiau staff, 
rhieni a'r pwyllgor. 

Roedd adolygiad ansawdd gofal wedi'i gwblhau ar gyfer y flwyddyn gyfredol ac roedd yn 
nodi gweithgareddau a wnaed, prosiectau y cymerwyd rhan ynddynt, partneriaethau gydag 
asiantaethau allanol, hyfforddiant staff, adnoddau newydd a brynwyd ac adborth gan rieni. 
Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys ffyrdd mae'r arweinwyr wedi ymgysylltu â'r plant er 
mwyn casglu eu safbwyntiau am y gwasanaeth. Mae’r rhain yn cynnwys mapiau meddwl, 
arsylwadau a defnyddio lluniau. 

Mae hunanwerthuso'n effeithiol ac mae'n ystyried safbwyntiau pawb sy’n gysylltiedig â’r 
gwasanaeth, gan gynnwys y plant.



4.3     Pa mor effeithiol mae ymarferwyr, staff ac adnoddau eraill yn cael eu rheoli?

Nid yw'r arweinwyr bob amser yn sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei staffio'n gywir. Mae 
amrediad sylfaenol o adnoddau ar gael ar gyfer niferoedd y plant sy'n mynychu. 

Gwnaethom edrych ar ffeiliau staff a chanfod bod yr holl ddogfennaeth berthnasol ar waith, 
gan gynnwys tystysgrifau hyfforddi a geirdaon. Roedd y staff i gyd yn derbyn arfarniadau 
blynyddol, a oedd yn nodi unrhyw anghenion hyfforddiant neu feysydd i'w gwella, ac roedd 
sesiynau oruchwylio’n cael eu cynnal bob chwe mis. Mae gan yr arweinwyr gynlluniau wrth 
gefn ar gyfer absenoldebau staff gyda staff achlysurol ar gael i ymuno â nhw os oes angen. 
Gwnaethom drafod ag arweinwyr yr angen i sicrhau bod gan y gwasanaeth weithiwr 
ychwanegol bob amser.

Mae’r arweinwyr yn rheoli'r gwasanaeth yn briodol.

4.4     Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae gan yr arweinwyr berthnasau da â'r rhieni / gofalwyr, yr ysgol leol a'r gymuned. 

Gwnaethom siarad â chwe rhiant, a ddywedodd wrthym ba mor werthfawr oedd y 
gwasanaeth i'r ardal. Roeddent yn teimlo bod eu plant wedi datblygu'n sylweddol a'u bod yn 
derbyn gwybodaeth ddigonol a rheolaidd ynghylch datblygiad eu plant. Dywedodd y rhieni 
wrthym fod y pontio i'r ysgol yn esmwyth iawn, gyda nifer o ymweliadau cyn y tymor 
newydd. Dywedodd rhieni wrthym fod proffiliau datblygu yn cael eu trosglwyddo i'r ysgolion 
ac y  gwahoddid y rhieni i ddod i drafod datblygiad eu plant gyda gweithiwr allweddol eu 
plentyn. Dywedodd y rhieni wrthym fod gan y staff amser iddynt bob amser. Dywedodd un 
rhiant wrthym fod mynychu'r gwasanaeth wedi golygu bod ei blentyn wedi newid o fethu â 
siarad i sgwrsio drwy'r amser. Gwnaeth y rhieni ganmol y staff am weithio gyda rhieni a 
phlant er mwyn diwallu anghenion iechyd penodol a oedd yn golygu cynnig prydau bwyd 
penodol a monitro'r plentyn. Dywedodd yr arweinwyr wrthym eu bod yn elwa'n fawr ar y 
cymorth gan Dechrau'n Deg a chael cysylltiadau proffesiynol wrth law. Mae'r plant wedi 
mwynhau ymweliadau â'r archfarchnad leol, y traeth, ac ymweliadau gan yr injan dân, yr 
heddlu a'r milfeddyg.

Mae partneriaethau effeithiol gyda rhieni a'r gymuned leol.



5. Gwelliannau y mae angen eu gwneud ac a argymhellir yn dilyn yr 
arolygiad hwn

5.1     Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Dim

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

5.3     Argymhellion ar gyfer gwella
Rydym yn argymell bod arweinwyr yn:

 sicrhau bod gan y plant ddewis ehangach o weithgareddau ar gael iddynt;
 datblygu sgiliau annibyniaeth y plant yn ystod amser byrbryd;
 sicrhau bod wynebau'r plant yn cael eu sychu'n lân ar ôl prydau bwyd;
 sicrhau bod dŵr yfed ffres ar gael i'r plant drwy gydol y dydd;
 sicrhau bod hancesi ar gael yn hawdd a bod y staff yn sychu trwynau’r plant yn 

rheolaidd;
 sicrhau bod y staff yn ymgyfarwyddo â pholisi rheoli ymddygiad y gwasanaeth sy'n 

nodi strategaethau cadarnhaol wrth ddelio ag ymddygiad negyddol;
 aildrefnu amser byrbryd fel bod y plant i gyd yn eistedd wrth y bwrdd gyda'i gilydd ac 

yn gadael ar yr un pryd pan fyddant wedi gorffen;
 sicrhau bod pob cortyn ar gyfer y cysgodlenni ffenestr y tu hwnt i gyrraedd y plant 

bob amser;
 cofnodi amseroedd cyrraedd a gadael y plant;
 cofnodi'r holl staff sy'n bresennol bob dydd;
 sicrhau bod yr holl staff yn ymgyfarwyddo â'r ddogfen 'Dyletswydd Atal'; a
 sicrhau y glynir at y gymhareb oedolion i blant a bod aelod ychwanegol o staff ar 

gael bob amser. 



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Arolygiad dirybudd llawn oedd hwn, a gynhaliwyd yn rhan o'n hamserlen arferol o 
arolygiadau ar 28 Tachwedd 2017. Gwnaeth un arolygydd ymweld â'r gwasanaeth am 
gyfanswm o bum awr. 

 Gwnaethom arsylwi ar y plant a'r gofal roeddent yn ei dderbyn gan ddefnyddio ein 
dull Fframwaith Arsylwi Cryno ar gyfer Arolygu (SOFI) i gasglu tystiolaeth o 
ymgysylltiad y plant a'r gofal a oedd yn cael ei ddarparu gan staff; 

 gwnaethom siarad â chwe rhiant, y staff a oedd yn bresennol a'r plant;  

 gwnaethom edrych ar amrywiaeth eang o ddogfennau, gan gynnwys polisïau, 
gweithdrefnau recriwtio a ffeiliau plant; a

 gwnaethom edrych ar yr amgylchedd o dan do ac yn yr awyr agored.

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

Unigolion Cyfrifol Gwenllïan Lansdown-Davies
Leanne Marsh

Personau â gofal Catrin Davies
Debbie Benjamin

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 20

Ystod oedran y plant 2 – 3 oed

Oriau agor Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 3pm yn ystod 
tymor yr ysgol yn unig.

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 20 Tachwedd 2015

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 28 Tachwedd 2017

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg?

Ydy

A yw’r gwasanaeth yn darparu addysg 
y blynyddoedd cynnar ar gyfer plant 
tair a phedair blwydd oed?

Nac ydy

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

Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cynnig 
gweithredol y Gymraeg. Mae'n darparu gwasanaeth 
sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu anghenion y 
bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a allai 
ddefnyddio'r gwasanaeth, o ran y Gymraeg a'i 
diwylliant.

Gwybodaeth ychwanegol:


