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

Lleoedd cofrestredig 10

Iaith y gwasanaeth Y ddwy iaith

Arolygiad diwethaf gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru

 

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau'n Deg? 

A yw'r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol o ran y Gymraeg?

Nac ydy. Nid yw'r gwasanaeth hwn yn darparu ‘Cynnig 
Rhagweithiol’ o ran y Gymraeg.  Nid yw'n rhagweld, yn 
nodi nac yn diwallu anghenion Cymraeg y bobl / y plant 
sy'n defnyddio’r gwasanaeth, neu sy'n bwriadu 
defnyddio’r gwasanaeth.



Crynodeb 

Mae'r plant yn hapus ac annibynnol. Datblygant berthynas dda â'i gilydd a gwnânt rai 
dewisiadau yn y gweithgareddau a osodir ar eu cyfer. 

Mae'r gwarchodwr plant yn adnabod y plant yn dda ac yn darparu gofal priodol a lleoliad 
cyfforddus lle caiff anghenion y plant eu diwallu. Mae'r gwarchodwr plant yn ymatebol ac yn 
rhyngweithio'n gadarnhaol â'r plant.

Mae'r gwarchodwr plant yn darparu amgylchedd dymunol gydag ystod o adnoddau dan do.

Mae'r gwarchodwr plant wedi sefydlu gweithdrefnau clir lle mae rheolaeth gweithdrefnau a 
rheoliadau perthnasol yn foddhaol. Mae adborth gan y rhieni yn gadarnhaol iawn.   



Llesiant

Mae plant o bob oed yn hapus ac yn gwneud dewisiadau. Mae ganddynt ddetholiad o 
weithgareddau a chyfleoedd ar gyfer chwarae rhydd, ac mae adnoddau yn hygyrch iddynt. 
Mae’r rhan fwyaf o’r plant yn mynegi eu hunain yn hapus ac yn hyderus i gyfathrebu eu 
hanghenion. 

Mae gan y plant berthynas dda gyda'r gwarchodwr plant, sy'n ymateb yn briodol i'w 
hanghenion. Mae'r plant yn ffurfio cyfeillgarwch ac yn chwarae'n hyderus ochr yn ochr â'i 
gilydd y rhan fwyaf o'r amser. Maent yn gyfarwydd â threfniadau arferol ac yn teimlo'n 
hyderus i fynd at y gwarchodwr plant i gael tawelwch meddwl a mwythau pan fyddant wedi 
blino, sy'n gwneud iddynt deimlo'n ddiogel.     

Anogir y plant i fod yn garedig tuag at ei gilydd. Dysgant gymryd eu tro a rhannu yn ystod 
gweithgareddau a chwarae rhydd. Atgoffir y plant o'r angen i ddeall gwahanol oedrannau ac 
i ystyried anghenion eraill. Er enghraifft, caiff y plant gefnogaeth, canmoliaeth ac 
esboniadau pan fydd y plant iau yn torri ar draws chwarae neu'n cymryd adnoddau. Mae'r 
plant yn dweud ‘os gwelwch yn dda’ a ‘diolch’ heb fawr o anogaeth ac yn cynorthwyo'i 
gilydd gyda thacluso cyn symud ymlaen i'r gweithgaredd nesaf.    

Mae'r plant yn mwynhau eu chwarae ac wedi ymgolli yn y rhan fwyaf o weithgareddau, sy'n 
addas i'w hoedran a chyfnod eu datblygiad. Mae ganddynt fynediad i'r holl adnoddau dan 
do ac maent yn mwynhau gweithgareddau grŵp fel amser stori. 

Mae'r rhan fwyaf o'r plant yn defnyddio'r toiled yn annibynnol ac yn eistedd gyda'i gilydd ar 
gyfer amser bwyd yn dysgu sgiliau a moesau bwrdd. Pan fyddant yn cael eu hebrwng i’r 
ysgol ac oddi yno, mae'r plant yn cefnogi ei gilydd trwy ddal dwylo a chynnig canmoliaeth.   



Gofal a Datblygiad

At ei gilydd, mae'r gwarchodwr plant yn hybu iechyd a diogelwch y plant ac yn deall 
gweithdrefnau diogelu. Mae hi wedi cwblhau hyfforddiant diogelu ar-lein ers yr ymweliad 
arolygu. Mae polisïau a gweithdrefnau'r gwarchodwr plant yn gyfredol ar y cyfan. Fodd 
bynnag, nid yw bob amser yn dilyn arferion hylendid amser cinio ac wrth newid cewynnau. 
Er enghraifft, nid oedd y plant yn ymolchi eu dwylo cyn amser byrbryd.   

Mae'r gwarchodwr plant yn brofiadol ac yn darparu cyfleoedd i'r plant feithrin perthynas 
gadarn â hi. Mae'n gweithredu strategaethau rheoli ymddygiad cadarnhaol yn gyson ac yn 
canmol y plant yn bwrpasol. Mae'r gwarchodwr plant yn gofyn cwestiynau ac yn gwrando'n 
ofalus, gan ymateb i ymatebion y plant. Pan fydd plant hŷn yn dychwelyd o'r ysgol, mae'r 
gwarchodwr plant yn ymateb i anghenion y plant ac yn croesawu cyfleoedd i'r plant siarad 
am eu diwrnod yn yr ysgol. 

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau yn briodol i'w hoedran ac mae'r gwarchodwr plant yn 
darparu cyfleoedd i'r plant gymdeithasu a datblygu gwahanol sgiliau trwy weithgareddau 
wedi'u cynllunio. Mae'r gwarchodwr plant yn ymatebol i anghenion unigol y plant ac yn 
darparu cyfleoedd ar gyfer chwarae, gorffwys a chysgu. Mae adborth gan y rhieni yn 
gadarnhaol iawn.  



Yr Amgylchedd

Mae cartref y gwarchodwr plant yn cynnig amgylchedd diogel a chroesawgar i'r plant sy'n 
derbyn gofal. Mae'r lleoliad yn ddiogel ac yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda ac mae digon o le 
tu fewn ar gyfer chwarae rhydd ac ystod o weithgareddau, yn ogystal ag ardal fwyta i'r 
plant. Neilltuir ardal fechan yn y gegin ar gyfer gweithgareddau crefft a chwarae blêr. Ar 
adeg yr ymweliad, nid oedd y man awyr agored a'r ardd yn cael eu defnyddio oherwydd 
gwaith adnewyddu. Mae'r gwarchodwr plant yn dilyn asesiadau risg clir ar bob rhan o'r 
amgylchedd. Roedd angen diweddaru hyfforddiant gorfodol fel cymorth cyntaf, amddiffyn 
plant a thrin bwyd, a gwnaed hyn yn brydlon cyn diwedd yr arolygiad.

Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau o fewn yr amgylchedd tu mewn yn briodol i oedran, ac yn 
cynnig ystod o gyfleoedd i ddatblygu chwarae dychmygus megis bag meddyg, cegin fach, 
coetshis a doliau.  Fodd bynnag, roedd rhai adnoddau anaddas, er enghraifft Lego, yn 
hygyrch i’r plant iau. Mae ystod o lyfrau ar gyfer pob oedran yn cael eu storio mewn bocs, 
sy'n hawdd ei gyrraedd. Mae gan y plant ddigon o le i gyrchu teganau yn annibynnol. Mae 
adnoddau, dodrefn ac offer dan do o safon dda. 

Mae'r gwarchodwr plant yn mynychu ystod o ddigwyddiadau ac yn ymweld â mannau awyr 
agored gyda'r plant – er enghraifft, chwarae anniben a'r parc – gan gynnig cyfleoedd 
ychwanegol i'r plant ddatblygu eu sgiliau, eu hyder a'u chwilfrydedd.    
  



Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Mae gan y gwarchodwr plant ddatganiad o ddiben cyfredol sy'n adlewyrchu ei gwasanaeth 
ac sy'n bodloni'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar y cyfan. Mae gan y gwarchodwr plant 
bolisïau a gweithdrefnau perthnasol ond nid yw rhai ohonynt yn gyfredol. Fodd bynnag, 
mae'r gwasanaeth yn drefnus ac mae cofnodion y plant yn cynnwys anghenion unigol, 
contractau a chydsyniadau gofynnol. 

Mae'r gwarchodwr plant yn cyfathrebu'n effeithiol â'r rhai sy'n defnyddio'r gwasanaeth trwy 
ap electronig a chaiff barn y plant ei chofnodi a'i rhannu gyda'r rhieni. Darperir adborth llafar 
ar ddiwedd sesiynau ac mae’r rhieni/gofalwyr yn rhannu unrhyw newidiadau naill ai ar lafar 
neu drwy’r ap.  

Mae'r gwarchodwr plant yn cludo'r plant i nifer o ysgolion lleol, ac ohonynt, ac mae 
cofnodion cerbydau a chaniatâd rhieni yn gyfredol. 

Ar adegau, mae'r gwarchodwr plant yn gweithio mewn partneriaeth â gwarchodwyr plant 
eraill, gan gynnig cyfleoedd pellach i'r plant gymdeithasu a chael cyfleoedd chwarae a 
dysgu ychwanegol.        



Argymhellion i fodloni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol 

A 1. Sicrhau bod adnoddau ar gyfer y plant yn briodol i’w hoedran.

A 2. Sicrhau bod arferion hylendid yn cael eu cynnal.

A 3. Sicrhau bod yr holl hyfforddiant gorfodol yn cael ei gwblhau pan fydd gofyn iddo gael ei 
ddiweddaru.

A 4. Sicrhau bod yr holl ddogfennau rheoleiddio yn cael eu hadolygu a'u diweddaru.  



Rydym yn ymateb i ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau pan fo canlyniadau gwael ar gyfer 
pobl, a/neu risg i lesiant pobl, yn cael eu nodi drwy ddyroddi Hysbysiad(au) Gweithredu â 
Blaenoriaeth. 

Mae'n rhaid i'r darparwr gymryd camau brys i fynd i'r afael â hyn a gwneud gwelliannau. 
Pan fydd darparwyr yn methu cymryd camau blaenoriaeth erbyn y dyddiad targed, mae'n 
bosibl y byddwn yn uwchgyfeirio'r mater i Banel Gwelliant a Gorfodi.  

Hysbysiad(au) Gweithredu â Blaenoriaeth

Rheoliad Crynodeb Statws

Amherthnasol Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o'r math hwn 
yn yr arolygiad hwn.

Amherthnasol

Pan fyddwn yn dod o hyd i achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond ni nodir unrhyw 
risg uniongyrchol neu sylweddol ar gyfer pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, rydym yn 
amlygu'r rhain fel Meysydd i'w Gwella. 

Rydym yn disgwyl y bydd y darparwr yn cymryd camau i gywiro hyn a byddwn yn mynd ar 
drywydd y camau hyn yn yr arolygiad nesaf.  Pan fo'r darparwr wedi methu gwneud y 
gwelliannau angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy ddyroddi Hysbysiad 
Gweithredu â Blaenoriaeth. 

Maes/Meysydd i'w Gwella

Rheoliad Crynodeb Statws

Amherthnasol Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o'r math hwn Amherthnasol

Crynodeb o Ddiffyg Cydymffurfio 

Statws Ystyr pob un

Newydd Nodwyd y diffyg cydymffurfio hwn yn yr arolygiad hwn. 

Adolygwyd Adolygwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chyflawnwyd. Mae'r 
dyddiad targed ar gyfer cydymffurfedd yn y dyfodol a bydd yn cael ei 
brofi yn yr arolygiad nesaf. 

Ni chyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chafodd ei gyflawni. 

Cyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac fe’i cyflawnwyd. 



yn yr arolygiad hwn.



Dyddiad cyhoeddi 16/05/2022


