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Disgrifiad o'r gwasanaeth 

Cofrestrwyd Dechrau'n Deg Bettws ym mis Mehefin 2011.  Mae'r gwasanaeth yn darparu 

gofal ar gyfer uchafswm o 18 o blant rhwng dwy a thair oed.  Mae'r gwasanaeth yn 

gweithredu o adeilad annibynnol ar dir Ysgol Gynradd Bettws ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

Mae'r gwasanaeth yn cael ei oruchwylio gan yr unigolyn cyfrifol, Jane Weeks.  Y person 

newydd â gofal o ddydd i ddydd yw Victoria David.  Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o 

ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am i 11.30am a 12.30pm i 3.00pm  Darperir y 

gwasanaeth trwy gyfrwng y Saesneg, fodd bynnag, mae'n hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg 

drwy gydol y sesiynau.   

 

Crynodeb o'n canfyddiadau 

 

 

1. Asesiad cyffredinol 

Mae'r plant yn y gwasanaeth yn hapus ac wedi ymgartrefu, maent yn mwynhau 

amrediad eang o gyfleoedd chwarae a dysgu.  Mae gan y plant berthynas gynnes a 

gofalgar â'r staff sy'n rhoi profiadau iddynt sy'n canolbwyntio ar y plant.  Mae 

cymarebau staff yn well na'r gofyn o ran y safonau gofynnol cenedlaethol er mwyn 

sicrhau bod y plant yn derbyn sylw un i un. Mae staff yn fagwrol, yn gyson, yn 

wybodus ac mae gwaith tîm da iawn yno. Mae'r amgylchedd yn ddiogel, ac yn cael ei 

gynnal a'i gadw'n dda. Mae gan blant ryddid i gael mynediad at amrywiaeth eang o 

deganau o ansawdd da, deunyddiau ac offer i'w hannog i chwarae, archwilio a dysgu.  

Mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg yn dda ac mae'r arweinyddiaeth yn ddigonol. Fodd 

bynnag, mae angen gwella rhai meysydd.  

 

2. Gwelliannau 

Yn ystod yr arolygiad gwnaeth y darparwr: 

 diweddaru'r datganiad o ddiben ar gyfer y gwasanaeth 

 diweddaru'r polisi diogelu a hysbysu staff o'r radicaleiddio a'r ddyletswydd atal.  

 

3. Gofynion ac argymhellion  

Gwnaethom argymell y dylai'r darparwr:  

 ddarparu mwy o gyfleoedd i'r plant gael rhyddid y tu mewn ac yn yr awyr 

agored; 

 sicrhau bod yr holl asesiadau risg wedi cael eu cwblhau; 

 darparu tystysgrif prawf gwresogi dilys; 

 darparu cyfleoedd pellach i ddathlu ymwybyddiaeth ddiwylliannol ac 

amrywiaeth; 

 adolygu, dyddio a chynnal un fersiwn o bob polisi a gweithdrefn a 

 sicrhau bod staff yn cofnodi amseroedd eu presenoldeb.    

 

 



 
   

1. Llesiant 

Crynodeb 

Mae’r plant yn hapus iawn; maen nhw'n ymgartrefu'n gyflym ac mae ganddynt y cyfleoedd i 

wneud dewisiadau ynghylch eu chwarae.  Maent yn cael profiad o amrywiaeth eang o 

weithgareddau sydd wedi'u llunio i hyrwyddo eu datblygiad. Mae'r plant yn profi perthnasau 

cynnes iawn a gofalgar. Maen nhw'n dysgu i ryngweithio ac i gydweithredu â'i gilydd a 

chyda staff. 

 

Ein canfyddiadau 

1.1 I ba raddau mae gan blant lais? 

Mae'r plant yn gallu mynegi eu safbwyntiau a'u hanghenion drwy amrywiaeth o ddulliau a 

gwrandewir arnynt.  

Roedd gan y plant lais a gwrandewid arnynt yn y gwasanaeth.  Roeddent yn symud o'r naill 

ardal i'r llall yn hyderus ac roeddent yn mynegi eu safbwyntiau'n dda iawn.  Roedd y plant 

ag  iaith lafar/clyw gyfyngedig, os o gwbl, yn mynegi eu dymuniadau drwy bwyntio at 

eitemau neu arwyddo.  Gofynnodd y plant am gael mwy o baent ac am ddŵr i chwarae yn 

yr awyr agored.  Gwnaeth y plant ddewis eu byrbrydau a phenderfynu a oeddent am gael 

rhai ai peidio.  Roedd plant yn dweud 'na' yn glir ar gyfer unrhyw beth nad oeddent ei 

eisiau, er enghraifft, nid oedd rhai plant am gael unrhyw hummus ond roedd eraill yn 

hyderus wrth ofyn am fwy o fwyd os oeddent yn ei hoffi.  Roedd gan y plant gyfleoedd i 

chwarae'n rhydd, roeddent yn dewis chwarae yn y pwll tywod, gyda'r set drenau, edrych ar 

lyfrau neu chwarae rôl yn ardal y gegin.  Fodd bynnag, roedd rhyddid i fynd i'r ardal awyr 

agored wedi'i gyfyngu, gwelsom blant yn edrych y tu allan i ffenestr panel y drws a gofyn 

am gael mynd tu allan. 

Mae gan y plant lais cryf. 

 

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

gwerthfawrogi? 

Roedd y plant yn gyfarwydd â'u hamgylchedd a threfn y gwasanaeth ac mae hyn yn eu 

gwneud yn hapus ac yn rhoi ymdeimlad o ddiogelwch a pherthyn iddynt.  

Gwnaeth yr holl blant gyrraedd yn hapus ac ymgartrefu'n dda. Roeddent yn cadw eu hunain 

yn brysur â'r gweithgareddau a oedd ar gael iddynt.  Gwelsom fod gan y plant gysylltiadau 

da o hoffter â'r staff a oedd yn gofalu amdanynt.  Gwelsom fod y plant yn gyfarwydd iawn 

â'r drefn a'r amgylchedd.  Roeddent yn hollol gyfforddus ac ymlacedig yng nghwmni'r staff. 

Roedd y plant yn rhyngweithio'n dda â'i gilydd a chyda'r staff.  Roedd ymddygiad y plant yn 

dda iawn er bu rhywfaint o anghytuno.    Dywedodd y rhieni wrthym fod eu plant wir yn 

mwynhau mynychu'r cylch chwarae.  Gwelsom blant yn hyderus wrth fynd at y staff i gael 

eu cofleidio neu eu cysuro neu ofyn am adnoddau chwarae. Roedd y plant yn falch i 

ddangos yr hyn yr oeddent wedi'i greu allan o does chwarae a chregyn.  Dywedodd un 



 
   

plentyn wrth aelod o staff, 'car glas yw hwn', a chafodd y plentyn ganmoliaeth 'ti'n iawn, da 

iawn ti'. 

Mae'r plant yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi'n llawn, eu bod yn ddiogel ac yn 

hapus. 

 

1.3 Pa mor dda mae plant yn rhyngweithio?  

Mae'r plant yn rhyngweithio'n gymharol dda ac maent yn dysgu pwysigrwydd rhannu a 

chymryd eu tro.  

Roedd y plant yn chwarae'n dda gyda'i gilydd, roeddent yn brysur yn chwarae gydag 

amrywiaeth o adnoddau, megis y set drên a'r doliau, roedd rhai yn edrych ar lyfrau, yn 

chwarae yn y tywod ac roedd eraill yn paentio, yn chwarae gydag ewyn eillio a thoes 

chwarae.  Gwelsom y plant yn rhannu eitemau, er enghraifft, gwnaeth un plentyn rannu 

gwialen bysgota â phlentyn arall, a gwnaeth y ddau ohonynt wenu ar ei gilydd.  Gwelsom 

waith tîm da, lle'r oedd plant yn gweithio'n dda gyda'i gilydd ac yn helpu ei gilydd i dacluso'r 

teganau cyn amser byrbryd.  Gwelsom fod rhai plant yn cael anhawster i rannu eitemau 

ond roedd staff yn ymyrryd pan roedd yn briodol ac yn datrys y sefyllfa yn ddidrafferth.  

Roedd mwyafrif y plant yn cymryd eu tro ac yn rhannu bygis a throliau siopa. 

Mae’r plant yn rhyngweithio'n dda â’i gilydd ac â'r staff. 

 

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

Mae plant yn elwa ar amrywiaeth o gyfleoedd chwarae sydd wedi'u llunio i gefnogi eu 

datblygiad.  

Roedd y plant wir yn mwynhau eu hamser yn y gwasanaeth. Roedd ganddynt lawer o 

ddewis ac roeddent yn symud yn rhydd o gwmpas eu hardaloedd chwarae a'r 

gweithgareddau.  Gwnaethant wir fwynhau'r sesiwn chwarae yn yr awyr agored, yn y gegin 

fwdlyd, yn chwythu swigod ac yn llithro i lawr y llithren gan ddefnyddio'r sgwteri.  Roedd gan 

y plant fynediad at nifer o adnoddau chwarae megis gweithgareddau crefft, eitemau 

chwarae rôl, doliau a bygis, llyfrau, bwcedi ar gyfer adeiladu cestyll tywod, ac ewyn eillio ar 

gyfer chwarae blêr a thoes chwarae.  Gwelsom blant yn sgwrsio ac yn chwarae ochr yn 

ochr â'i gilydd yn y gegin fwdlyd a chyda'r staff.  Clywsom lawer o biffian, chwerthin, canu a 

dathliadau yn ystod yr holl sesiynau. Er enghraifft, pan roedd plentyn wedi gorffen creu'r 

haul, clywsom bawb yn llawenhau ac roedd y plentyn yn gwenu ar eu llwyddiant.   

Roedd y plant wir yn mwynhau eu profiadau chwarae a dysgu. 

 

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

Mae gan blant gyfleoedd da iawn i ddysgu a bod yn annibynnol.  

Roedd y plant y cymryd rhan mewn amryw weithgareddau a oedd yn briodol i'w hoedran. 

Roeddent yn helpu i dacluso, roeddent yn mynd i'r tŷ bach ac yn ymolchi eu dwylo gyda 



 
   

braidd dim cymorth gan y staff.  Gwelsom un plentyn yn sychu ei thrwyn a rhoi'r hances yn 

y bin. Roedd y plant yn galw diwrnodau'r wythnos ac yn ateb cwestiynau cymaint â phosibl.  

Gwnaethom sylwi hefyd bod iaith a lleferydd rhai plant wedi gwella'n sylweddol yn ystod yr 

arolygiad, er enghraifft roedd un plentyn yn dweud ei enw yn glir ac yn hyderus wrth ateb 

cwestiynau.  Clywsom ganeuon a geiriau Cymraeg yn cael eu defnyddio drwy gydol yr 

arolygiad.   Roedd y plant yn adnabod eu poteli dŵr eu hunain a labeli eu henwau ar gyfer 

hunan gofrestru.   Roedd gan rhai plant gyfleoedd i nôl byrbrydau i'w hunain ac i arllwys 

diod o ddŵr neu ddiod o laeth.  Hefyd, gwelsom blant yn clirio'r bwrdd ar ôl iddynt orffen.  

Roedd y plant yn gallu dod i hyd i'w cotiau yn annibynnol a cheisio eu gwisgo.   

Mae'r plant yn dysgu ac yn datblygu'n dda ac yn dod yn fwy annibynnol. 



 
   

2. Gofal a Datblygiad 

Crynodeb 

Mae'r staff yn frwdfrydig, yn gyson a thrylwyr wrth gefnogi datblygiad plant ac wrth gadw eu 

hunain yn ddiogel ac yn iach. Mae gan y staff ddealltwriaeth dda o anghenion unigol y 

plant, ac maent yn gweithio â'i gilydd yn effeithiol. Maen nhw'n rheoli ymddygiad yn dda 

iawn ac yn darparu amrywiaeth o weithgareddau i alluogi plant i chwarae, dysgu a datblygu. 

 

Ein canfyddiadau 

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

Mae staff yn effeithiol wrth gadw plant yn ddiogel a hyrwyddo eu hiechyd cyffredinol. 

Rhoddir blaenoriaeth i ddiogelu.  Roedd y staff yn ymwybodol o'u dyletswyddau a'u 

cyfrifoldebau i nodi pryderon.  Fodd bynnag, nid oedd y staff yn ymwybodol o'r radicaleiddio 

a'r ddyletswydd atal.  Roedd y staff yn hyrwyddo ffordd o fyw iach ac yn rhoi byrbrydau iach 

i'r plant megis amrywiaeth o ffrwythau a thost gyda diod o laeth neu ddŵr.   Roedd y staff yn 

hyrwyddo brwsio dannedd a gweithgareddau 'traed bach sionc'.  Roedd y staff yn 

goruchwylio pob ardal yn dda ac yn sicrhau bod y plant yn derbyn cefnogaeth dda.  Roedd 

y staff yn rhoi negeseuon diogelwch i'r plant, megis i eistedd wrth fwyta afal ac annog y 

plant i olchi eu dwylo ar ôl chwarae blêr.  Roedd staff yn ymarfer gweithdrefnau hylendid da 

ac yn gwisgo dillad priodol wrth baratoi a gweini byrbrydau. 

Mae staff yn effeithiol wrth gadw plant yn ddiogel ac yn iach.  

 

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

Mae'r staff yn arddangos ymddygiad da ac yn defnyddio dulliau cadarnhaol i reoli 

rhyngweithiadau. 

Roedd y staff yn rheoli rhyngweithiadau yn dda iawn.  Gwelsom staff yn ymgysylltu â 

phlant, yn sgwrsio â nhw yn barchus ac yn eu canmol bob amser am eu hymdrechion a'u 

cyflawniadau. Clywsom yr ymadroddion 'syfrdanol' a 'rhagorol'.  Clywsom staff yn canmol 

plant am eu cwrteisi hefyd ac am roi cymorth.  Roedd y staff yn eistedd ar lefel y plant ar y 

llawr neu wrth y byrddau ac yn defnyddio iaith briodol neu ddulliau arwyddo wrth gyfathrebu 

â'r plant.  Roedd y staff yn ymyrryd pan roedd mân broblemau ymddygiad yn dod i'r wyneb, 

roeddent yn rhoi esboniadau i'r plant, yn defnyddio dulliau tynnu sylw, yn sicrhau eu bod yn 

cymryd eu tro ac yn 'garedig i'w ffrindiau'. Ar y cyfan, roedd ymddygiad y plant yn dda iawn. 

Mae’r staff yn gryf wrth reoli rhyngweithiadau. 

 

2.3    Pa mor dda mae'r ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad plant, ac yn 

diwallu eu hanghenion unigol? 



 
   

Mae’r staff yn darparu awyrgylch meithringar sy'n llawn hwyl a sbri.  Maen nhw'n adnabod y 

plant yn dda ac yn bodloni eu hanghenion unigol.  

Fe ymunodd y staff â chwarae'r plant a chlywsom gryn dipyn o chwerthin ac roedd y plant 

yn cael hwyl a sbri.  Roedd y plant yn creu gwrthrychau gyda thoes chwarae ochr yn ochr 

â'r plant, yn canu gyda nhw ac yn cymryd rhan mewn chwarae rôl.  Roedd y staff yn annog 

plant i wneud pethau drostynt eu hunain, megis i olchi a sychu eu dwylo, arllwys y dŵr neu'r 

llaeth, gwisgo eu cotiau a chwilio am ffedogau i'w gwisgo yn ystod gweithgareddau crefft.  

Roedd y plant yn tynnu croen y bananas hefyd ac yn ymolchi eu hwynebau â hancesi gwlyb 

ar ôl cael byrbryd.  Clywsom blant yn ailadrodd rhai geiriau Cymraeg megis 'ymolchi dwylo' 

a ‘diolch’.  Roedd y plant yn dysgu am rifau a lliwiau, er enghraifft, roedd staff yn holi plant 

faint o lygaid a oedd ganddynt ac yn gofyn iddynt pa liw oedd yr haul, ac roedd y plant yn 

ateb yn gywir.  Roedd y staff yn adnabod y plant a'u hoffterau yn dda ac roedd y staff yn 

cyfathrebu drwy ddulliau arwyddo lle bo'n briodol. Roedd y staff yn cynnal cofnodion 

asesiadau a oedd yn nodi anghenion unigol y plant ac yn defnyddio asesiadau i osod 

targedau a chynllunio ar gyfer y camau datblygu nesaf.   

Roedd y staff yn hyrwyddo chwarae, dysgu a datblygiad y plant yn dda iawn.   



 
   

3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb 

Gofalir am y plant mewn amgylchedd cynnes, magwrol ac ysgogol.  Mae gan y plant 

fynediad at amrediad o deganau, adnoddau ac offer sy'n addas i'w hoedran a'u cam 

datblygu.  Fodd bynnag, mae angen gwella rhai meysydd. 

 

Ein canfyddiadau 

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

Mae gan yr arweinwyr drefniadau ar waith i sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel.  

Roedd yr arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ar bob adeg.  Roedd y brif 

fynedfa ar glo ac roedd system fysellbad ar waith.  Roedd arweinwyr yn cynnal asesiadau 

risg ac roedd y rhain wedi cael eu hadolygu ym mis Tachwedd 2016 a mis Mehefin 2017. 

Fodd bynnag, nid oedd yr holl asesiadau risg wedi cael eu cwblhau.  Roedd rhestr 

gwiriadau dyddiol wedi cael ei chyflawni.  Cynhaliwyd profion dyfeisiadau cludadwy ar 

gyfarpar trydanol, fodd bynnag, roedd y dyddiad ar y dystysgrif drydanol wedi dod i ben.  

Roedd dyfeisiau gwresogi'n cael eu hamddiffyn â gardiau.  Roedd ymarferion tân wedi cael 

eu hymarfer.   

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel. 

 

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

Mae'r arweinwyr yn darparu safle addas sy'n ysbrydoledig ac mae trefn yr ystafell yn 

hyrwyddo annibyniaeth y plant. 

Roedd yr arweinwyr yn sicrhau bod yr adeilad y tu mewn a thu allan y safle'n groesawgar 

ac yn addas ar gyfer plant, ac yn darparu amgylchedd da ar gyfer chwarae a dysgu.  Roedd 

digon o le a chyfleusterau i ddiwallu anghenion y plant, gan gynnwys amryw o ardaloedd 

chwarae, ardaloedd i gael amser tawel, chwarae pen bwrdd, chwarae ar y llawr, a chwarae 

yn yr awyr agored.  Roedd y safle yn dda iawn wrth hybu annibyniaeth.  Roedd gwaith celf 

y plant wedi'i arddangos ac roedd yn hyrwyddo ymdeimlad o berthyn a balchder. 

Mae'r arweinwyr yn llwyddiannus wrth sicrhau addasrwydd yr amgylchedd. 

 

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

Mae'r arweinwyr yn darparu amrywiaeth o deganau, offer a chelfi i’r plant sy'n briodol ar 

gyfer eu hanghenion. Mae digon o adnoddau sy'n briodol ar gyfer oedran y plant. 

 

Roedd yr arweinwyr yn sicrhau bod gan y plant fynediad at ddodrefn, offer a theganau a 

oedd yn briodol i'w hoedran, eu hanghenion a'u cam datblygu –dan do ac yn yr awyr 



 
   

agored.  Roedd yr arweinwyr wedi creu ardal awyr agored boddhaus i'r plant, lle roedd 

ganddynt gyfleoedd i chwarae'n gorfforol a thyfu a meithrin planhigion yn ardal yr ardd.  

Roedd yr adnoddau a welsom wedi cael eu cynnal a'u cadw'n dda ac yn lân.  Roedd 

rhywfaint o dystiolaeth o adnoddau i hyrwyddo ymwybyddiaeth ddiwylliannol megis doliau, 

a llyfrau ac roedd yr arweinwyr wedi dathlu rhai gwyliau megis y Flwyddyn Newydd 

Tsieineaidd. 

Mae'r arweinwyr yn darparu amrediad da o deganau, adnoddau a deunyddiau. 



 
   

4.     Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb 

Mae'r arweinwyr yn frwdfrydig i fodloni'r safonau gofynnol cenedlaethol a'r rheoliadau.  Mae 

gan arweinwyr bolisïau a gweithdrefnau ar waith ac mae'r staff yn gyfarwydd â nhw.  Mae 

gan yr arweinwyr bartneriaethau da gyda rhieni. Fodd bynnag, mae angen gwella rhai 

meysydd. 

 

Ein canfyddiadau 

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth? 

Mae'r arweinwyr yn ymdrechu i gydymffurfio â'r rheoliadau perthnasol a'r safonau gofynnol 

cenedlaethol.  Maent yn cynnal polisïau, gweithdrefnau a chofnodion yn effeithlon.  Fodd 

bynnag, mae angen gwella rhai meysydd. 

Roedd gan yr arweinwyr ddatganiad o ddiben ar waith a oedd yn adlewyrchu'r gwasanaeth 

a ddarperir, fodd bynnag, roedd nifer y plant roeddent yn gofalu amdanynt yn anghywir.  

Roedd amrediad cynhwysfawr o bolisïau a gweithdrefnau ar waith ac roedd y staff yn 

gyfarwydd â nhw. Fodd bynnag, roedd nifer o fersiynau o'r un polisi ac nid oedd pob polisi 

wedi cael eu hadolygu na'u dyddio. Er enghraifft, roedd nifer o fersiynau gwahanol o'r polisi 

diogelu ac nid oedd wedi cael ei ddyddio ac roedd nifer o fersiynau gwahanol o'r polisi 

cwynion ac roedd y fersiwn diweddaraf wedi'i ddyddio ym mis Tachwedd 2014.  Roedd rhai 

polisïau a gweithdrefnau ar gael yn ddwyieithog.  Roedd yr arweinwyr yn cynnal a chadw 

cofnodion llawn a chynhwysfawr o gofnodion y plant megis contractau, ffurflenni 

gwybodaeth a chofnodion damweiniau. Gwelsom fod yr asesiadau diwedd tymor wedi'u 

cwblhau gyda chanlyniadau ac yn nodi'r anghenion datblygiadol. Roedd cymorth un i un ar 

gael ac roedd amrywiaeth o gynlluniau cymorth ar waith.  Roedd rhieni wedi llofnodi cofrestr 

y plant. 

Mae'r arweinwyr yn frwdfrydig ac mae ganddynt ddealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen i fod 

ar waith er mwyn cynnal y gwasanaeth yn effeithiol. 

 

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

Mae'r arweinwyr yn gwerthuso eu gwasanaeth.  Mae'r arweinwyr yn awyddus i gasglu 

adborth ac i wella'r gwasanaeth a ddarperir.   

Roedd gan yr arweinwyr system hunanwerthuso ar waith, a oedd yn cynnwys holiaduron ar 

gyfer casglu adborth gan rieni ac asiantaethau allanol.  Roedd yr arweinwyr wedi dechrau 

ar y broses o greu adroddiad ar ansawdd y gofal. Dywedodd rhieni wrthym eu bod yn 

hapus â'r gwasanaeth a gwnaethant gadarnhau bod datblygiad eu plant wedi dod yn ei 

flaen yn dda iawn.    

Mae'r arweinwyr yn adolygu'r gwasanaeth er mwyn cynllunio a gwneud gwelliannau. 

 



 
   

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

Mae'r arweinwyr yn rheoli'r gwasanaeth mewn modd trefnus.  Maent yn dilyn proses 

recriwtio gymharol gadarn ac yn hyrwyddo datblygiad staff.     

Roedd proses recriwtio'r arweinwyr yn cydymffurfio â'r rheoliadau.  O'r tair ffeil staff a 

welwyd, roeddent yn cydymffurfio â'r rheoliadau ac yn cynnwys yr wybodaeth ofynnol. 

Roedd yr arweinwyr wedi cwblhau goruchwyliadau rheolaidd ar staff ac roedd arfarniadau 

yn cael eu cynnal yn flynyddol i adnabod unrhyw anghenion datblygu.  Roedd y staff y 

gwnaethom siarad â nhw ac a oedd wedi cwblhau holiaduron wedi cadarnhau bod 

arweinwyr bob amser ar gael, y gallant fynd atynt yn hawdd a'u bod yn teimlo eu bod yn 

cael cefnogaeth dda.  Roedd yr arweinwyr wedi sicrhau bod y staff yn gymwys i lefelau 

priodol ac yn llwyddiannus wrth hyrwyddo hyfforddiant a datblygiad.  Roedd y staff wedi 

mynychu nifer o gyrsiau hyfforddi megis iaith a lleferydd, Elklan, deall amrywiaeth a 

chynhwysiant, ymddygiad, codi a chario yn ogystal â hyfforddiant craidd.  Roedd 

cymarebau staff i blant yn well na'r gofyn yn ystod yr arolygiad. 

Mae'r arweinwyr yn rheoli'r gwasanaeth yn dda. 

 

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau? 

Mae gan yr arweinwyr bartneriaethau cadarnhaol â rhieni ac maent yn gweithio'n agos â 

phobl broffesiynol eraill i fodloni anghenion plant. 

Roedd y bartneriaeth yn effeithiol.  Roedd gan y gwasanaeth 'bolisi rheini a phartneriaid', 

sy'n annog rhieni i gymryd rhan mewn gweithgareddau ac ymweld â'r gwasanaeth i drafod 

datblygiad eu plentyn.  Mae'r arweinwyr yn darparu gwybodaeth ar lafar a gwybodaeth 

ysgrifenedig am ddatblygiad eu plentyn drwy ffurflenni asesiad ar ddiwedd tymor.  Clywsom 

y staff yn rhoi adborth i rieni ar lafar ar amser casglu plant.  Roedd yr arweinwyr yn darparu 

ardal wybodaeth i rieni a oedd yn arddangos amrywiaeth o wybodaeth a pholisïau a 

gweithdrefnau'r gwasanaeth.  Rhoddodd y rhieni y gwnaethom siarad â nhw adborth 

cadarnhaol ynghylch y gwasanaeth, y staff a'r gofal a dderbyniwyd a'r cynnydd a wnaed 

gan eu plentyn. Roedd yr arweinwyr wedi mynd â'r plant ar wibdeithiau yn y gymuned leol 

yn y gorffennol megis Parc Margam, gwnaethant wahodd yr heddlu a'r gwasanaeth tân i'r 

gwasanaeth pan roeddent yn cynnal thema 'pobl sy'n ein helpu' ac roedd ganddynt 

gysylltiadau da â'r ysgol drwy gynnal cyfarfodydd pontio gyda'r athrawes feithrin a'r rhieni. 

Mae gan yr arweinwyr bartneriaethau cryf. 



 
   

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 

Gwnaethom argymell y dylai’r darparwr wneud y canlynol:  

• darparu mwy o gyfleodd i’r plant gael rhyddid i fynd y tu mewn ac allan i’r awyr 

agored; 

• sicrhau bod yr holl asesiadau risg wedi cael eu cwblhau; 

• darparu tystysgrif prawf gwresogi dilys; 

• darparu cyfleoedd pellach i ddathlu ymwybyddiaeth ddiwylliannol ac 

amrywiaeth; 

• adolygu, dyddio a chynnal un fersiwn o bob polisi a gweithdrefn a 

•        sicrhau bod staff yn cofnodi amseroedd eu presenoldeb.  



 
   

6.     Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Arolygiad llawn a gynhaliwyd yn rhan o’n hamserlen arferol o arolygiadau oedd hwn.   

Ymwelodd un arolygydd â'r gwasanaeth ar 3 a 7 Gorffennaf 2017 am tua saith awr. Fe 

wnaeth:  

 archwilio sampl o ddogfennau a pholisïau; 

 arsylwi ar arferion; 

 siarad â phlant, y rhieni a'r staff a 

 darllen holiaduron gan rieni a staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Sesiynol 

Unigolyn Cyfrifol Jane Weeks 
 

Person â gofal Victoria David 
 

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 
 
 

18 

Ystod oedran y plant 
 

2 oed i 3 oed 

Oriau agor 
 
 

Dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am ac 
11.30pm ac 12.30pm i 3.00pm  

Iaith Weithredol y Gwasanaeth 
 

Y ddwy iaith 

Dyddiad arolygiad blaenorol 
AGGCC 
 

1 Gorffennaf 2014 

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 
 
 

3 a 7 Gorffennaf 2017 

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 
 

Ydy 

Ydy'r gwasanaeth yn darparu 
addysg y Blynyddoedd Cynnar ar 
gyfer plant tair a phedair oed? 

Nac ydy 

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

Nid yw’r gwasanaeth yn darparu cynnig 
gweithredol y Gymraeg.  Nid yw'n rhagweld, yn 
nodi nac yn diwallu anghenion y bobl/plant sy'n 
defnyddio’r gwasanaeth, neu sy'n bwriadu 
defnyddio’r gwasanaeth, o ran y Gymraeg a'i 
diwylliant.  
Efallai mai'r rheswm dros hyn yw bod y 
gwasanaeth wedi'i leoli mewn ardal Saesneg ei 
hiaith yn bennaf, ac nid yw'r darparwr yn 
bwriadu cynnig neu hyrwyddo gwasanaeth 
Cymraeg. 
Rydym yn argymell y dylai darparwr y 
gwasanaeth ystyried 'Mwy na Geiriau – 
Fframwaith Strategol Dilynol ar gyfer 
Gwasanaethau Cymraeg mewn Gofal 
Cymdeithasol' Llywodraeth Cymru. 

Gwybodaeth ychwanegol: 

 


