
1: Datganiad o Ddiben      Gorffennaf 2021 

 

Mae'r datganiad hwn yn amlinellu'r gwasanaethau y gall plant, rhieni / gofalwyr a'r 

gymuned eu disgwyl gan ein Clwb, a'r gwerthoedd sy'n llywio ein gwaith: 

 

Sefydlwyd Caban Y Faenol ym mis Mawrth 1999. Rydym yn darparu gofal brecwast, ôl-ysgol 

a gwyliau ac hefyd gofal dydd i blant sy'n mynychu'r dosbarth meithrin neu blant sy'n 

mynychu sesiwn bore yn Ysgol Feithrin Penrhosgarnedd sydd wedi'i leoli yn Y Ganolfan, 

Penrhosgarnedd. Rydym yn derbyn plant o ysgolion eraill yn ystod y tymor ac amser 

gwyliau. 

Rydym wedi cofrestru fel Gofal Dydd Llawn i 56 o blant rhwng 2 a 11 oed, ond gallwn hefyd 

dderbyn plant hyd at flwyddyn 7 (12 oed) os bydd y niferoedd yn caniatáu. Mae Caban Y 

Faenol wedi'i gofrestru a'i reoleiddio gan AGC ac fe'i harchwilir bob dwy flynedd. Daethom 

yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant yn 2013. 

Ers Ebrill 15fed,2021 rydym wedi cael ein hadleoli i ran newydd o'r estyniad sy'n cael ei 

adeiladu yn yr ysgol. Mae gennym ystafell chwarae fawr gyda drysau'n arwain at gegin, 

toiledau a thoiled i'r anabl gyda chyfleuster newid clytiau, drysau a reolir gan ffob, a man y 

tu allan I chwarae sydd wei ei  amgylchynu â ffens. Byddwn yn gwahanu'r ystafell gyda 

dodrefn ar gyfer plant babanod a phlant hŷn ar wahân.  

Gorffennaf 7, 2021. Gan fod nifer y galw am ofal plant sydd yn mynychu dros cyfnod gwyliau 

Hâf yn uchel byddwn yn defnyddio un o’r dosbarthiadau ar gyfer plant blwyddyn un neu 

dau(yn ôl y niferoedd) i flwyddyn chwech.  

Rydym ar agor 7:30am-9am ar gyfer Clwb Brecwast . Yna, byddwn yn agor eto am 11:20 er 

mwyn casglu plant o'r ysgol ac yna'r plant o'r Ysgol Feithrin am 11:55 am (Rydym yn 

defnyddio'r Ystafell Iau a Babanod rhwng 11:20 a 6pm). Am 3 bydd y plant babanod yn dod  

ac yna am 3:30   bydd y plant hŷn yn mynychu. Pan fyddwn ni'n llawn cynhwysedd yn y clwb 

ar ôl ysgol, rydym yn defnyddio ystafell ddosbarth derbyn yn yr ysgol. 

Yn ystod y clwb Gwyliau 8 am-6pm (7:30/7:45 ar gais) rydym yn defnyddio'r Ystafelloedd Iau 

a Babanod drwy'r dydd.  

Mewn argyfwng, gallwn ddefnyddio neuadd yr ysgol. 

Nod ein Clwb yw: 

• Darparu amgylchedd hapus, diogel, cynnes ac ysgogol i bob plentyn chwarae, dysgu a 

datblygu'n rhydd. 

 

• Helpu plant i ddatblygu cyfrifoldeb drostynt eu hunain a'u gweithredoedd ac i ddod yn 

unigolion cymwys, hyderus, annibynnol a chydweithredol. 



 

• Annog plant i ddatblygu agwedd a pharch gadarnhaol tuag at eu hunain ac eraill. 

 

• Hyrwyddo perthynas gadarnhaol gyda rhieni / gofalwyr gan weithio mewn partneriaeth 

 

• Cynnig gwasanaethau cynhwysol sy'n hygyrch i bob plentyn yn y gymuned. 

 

• Sicrhau bod ein gwasanaethau'n cael eu monitro a'u gwerthuso'n rheolaidd er mwyn 

sicrhau bod y Clwb yn parhau i ddiwallu anghenion plant a rhieni / gofalwyr. 

 

 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion rhieni a gofalwyr trwy: 

• Wrando ac ymateb i'w barn a'u pryderon. 

 

• Rhoi gwybod iddynt am ein polisïau a'n gweithdrefnau, gan gynnwys amseroedd agor, 

ffioedd a thaliadau, a rhaglenni gweithgareddau. 

 

• Rhannu a thrafod cyflawniadau, profiadau, cynnydd a chyfeillgarwch eu plentyn, ynghyd 

ag unrhyw anawsterau a allai godi. 

 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddarparu: 

• Gofal a gweithgareddau sy'n rhoi'r anghenion a'r plant diogelwch yn gyntaf. 

 

• Rhaglen o weithgareddau sy'n ddiddorol, yn ysgogol ac yn hwyl. 

 

• Gweithgareddau sy'n hyrwyddo datblygiad cymdeithasol, corfforol, moesol a deallusol pob 

plentyn. 

 

• Mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau ac offer dan amodau diogel a goruchwyliaeth. 

 

• Staff sydd â phrofiad, wedi'i hyfforddi'n dda ac wedi eu cefnogi'n briodol. 

 

• Gwasanaethau sy'n bodloni amodau Deddf Plant 1989 a'r holl ddeddfwriaeth gofal plant 

berthnasol arall, lle bynnag y maent yn berthnasol. 

 

• Amgylchedd lle nad yw plentyn yn cael ei fwlio neu sy'n dioddef gwahaniaethu mewn 

unrhyw ffurf. 

 



Yr hyn a gynigiwn  

Ein nod yw darparu ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys coginio syml, celf, crefft, 

gemau bwrdd, darllen, chwarae dychmygol, adeiladu, chwaraeon a llawer mwy. Yn ystod eu 

cyfnod yn y clwb mae plant yn dewis, gydag arweiniad, weithgareddau sy'n gweddu orau 

iddynt. Mae gweithgareddau ar gyfer y plant sy'n mynychu yn ystod y dydd yn dilyn yr 

egwyddorion a nodir yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'r staff yn trefnu ac yn trafod gyda’r plant sy'n 

mynychu ar ôl ysgol ac yn ystod  y clwb gwyliau drwy cynllunio a  dilyn yr Egwyddorion 

Gwaith Chwarae wrth drefnu gweithgareddau. 

Darperir byrbryd a diod bob dydd; fodd bynnag, ni fwriedir i hyn gymryd lle prif bryd y 

gallai'r plentyn ei dderbyn gartref. Bydd hwn yn cael ei baratoi ar y safle, gan ddefnyddio 

cynhwysion ffres ac yn dilyn fframwaith y rheoliadau Iechyd a Diogelwch. Caiff gofynion 

dietegol unigol a dewisiadau rhieni eu bodloni lle bynnag y bo modd. Rydym yn cydnabod 

pwysigrwydd maeth iach i blant sy'n cael eu darparu mewn lleoliad teuluol tawel a 

chyfeillgar. Efallai y byddwn yn argymell bod pecyn iâ yn cael ei roi ym mlwch cinio eich 

plentyn neu y rhoddir y bwydydd angenrheidiol i staff i'w rhoi yn yr oergell. Bydd pob 

plentyn yn eistedd wrth fyrddau a chyn belled ag y bo modd, ar yr un pryd. O bryd i'w gilydd 

efallai y byddwn yn cael picnic y tu allan 

Mae Caban Y Faenol yn lleoliad dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) ond y Gymraeg sydd yn cael 

ei glywed yn bennaf.  

Staffio 

Mae Caban Y Faenol yn cyflogi tîm o weithwyr chwarae, dan arweiniad rheolwr, Morfudd 

Roberts, sy'n cael ei chynorthwyo gan gynorthwy-ydd, Emma Jones. Mae ein holl staff yn 

weithwyr chwarae neu famau profiadol a chymwys ac mae ein cymarebau yn cyd-fynd â 

safonau gofynnol AGC. Mae'n ofynnol i staff gael hyfforddiant parhaus ac fe'u hanogir i 

wella eu cymwysterau a'u datblygiad eu gwybodaeth. Mae recriwtio staff yn unol â'r 

safonau gofynnol ac mae pob aelod o staff wedi cael  gwiriadau'r adolygiad  heddlu gan y 

Gwasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS). Rydym yn sicrhau cymhareb oo leiaf un aelod o staff 

ar gyfer pob wyth plentyn sy'n 3-8 oed, un aelod o staff ar gyfer deg plentyn 8-12 oed a 

chymhareb o 1: 4 ar gyfer plant 2 oed, sy'n mynychu'r clwb. 

 

Sefydliad 

Mae Caban Y Faenol yn cael ei redeg gan rieni yn unig, sy'n gwirfoddoli eu hamser. Nid yw'r 

ysgol yn ei rhedeg. Mae'r pwyllgor rheoli yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn gyfrifol am 

Cyflogi staff                              Trafod a chymeradwyo polisiau                                      Cyllid 



Yn ogystal, mae'r person cofrestredig  yn gyfrifol am sicrhau bod holl ofynion y CIW yn cael 

eu bodloni. Mae aelodau unigol o'r pwyllgor yn ymgymryd â rolau gwahanol fel goruchwylio 

Iechyd a Diogelwch neu faterion staffio fel gweithdrefnau disgyblu ac arfarniadau. 

Mae cefnogaeth rhieni yn hanfodol i redeg y clwb. Heb y pwyllgor a gwaith ei aelodau, ni 

fyddai'r clwb yn bodoli.Mae rhestr o swyddogion cyfredol ar ddiwedd y llawlyfr hwn. 

 

 

Polisïau a gweithdrefnau 

Mae'r clwb yn gweithredu o dan nifer o bolisïau a gweithdrefnau, ac mae rhestr o'r rhain yn 

ymddangos ar ddiwedd y llawlyfr hwn.  Cedwir copïau yn y clwb ac maent ar gael ar eich 

cais. Adolygir polisïau'n flynyddol. Os bydd unrhyw newidiadau, fe'ch hysbysir. 

Rheoliad Diogelu data cyffredinol 

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd a'ch gwybodaeth bersonol o ddifrif, a bydd y 

wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen gofrestru yn cael ei storio mewn man diogel ac 

yn cael ei ddal am o leiaf 7 mlynedd (neu cyhyd ag y bo'n ofynnol yn unol â gofynion 

cyfreithiol) Mae gennych hawl i gael wybodaeth a gedwir amdanoch chi/eich plentyn drwy 

gysylltu â cabansupervisor@live.co.uk. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth 

gyda sefydliadau eraill fel ysgol Y Faenol, CIW, gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu yn 

unol â'n polisïau diogelu data a chyfrinachedd. 

 

Mynediad 

Mae Caban Y Faenol yn hygyrch i blant a theuluoedd o bob rhan o'n cymuned leol. Trefnir 

mynediad i'r clwb gan y goruchwyliwr a defnyddir system rhestrau aros. Gweithredir y 

rhestr aros ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu, ac eithrio brodyr a chwiorydd sydd â 

blaenoriaeth ar gyfer yr un diwrnod (au) â brawd neu chwaer sydd eisoes yn mynychu 

.Mae angen ffurflen gofrestru wedi'i llenwi ar gyfer pob plentyn sy'n mynychu. Mae'r 

ffurflen hon yn cynnwys gwybodaeth am eich plentyn ac mae'n gyfrinachol. 

Mae angen ailgofrestru ar ddiwedd tymor yr haf. Ni fydd lleoedd yn cael eu cadw ar agor i 

blant oni bai bod ffurflen gofrestru newydd wedi'i chwblhau. Rhaid llenwi a dychwelyd 

ffurflenni cofrestru newydd a'u dychwelyd erbyn diwedd mis Medi bob blwyddyn. 

Talu ffioedd  



 Mae ffioedd yn daladwy i'r goruchwyliwr yn unol â'n polisi talu ffioedd. Rydym yn derbyn 

arian parod, sieciau, BACS, taliadau cerdyn neu Dalebau Gofal Plant. Dylai sieciau fod yn 

daladwy i Caban Y Faenol CYF. 

Telir ffioedd am fis ymlaen llaw yn seiliedig ar faint o sesiynau rydych chi wedi archebu 

eich plentyn i Caban 

Codir ffioedd am bob sesiwn, gan gynnwys pan fydd eich plentyn yn sâl. Cyfeiriwch at y 

polisi talu ffioedd am eithriadau. Os rhoddir rhybudd erbyn 9am o'r bore cyntaf o 

absenoldeb yna codir ffi hanner y sesiwn 

.Ni chodir tâl am wyliau banc. Codir tâl am y diwrnodau gwyliau ar ddiwrnodau hyfforddi 

ysgolion. Ni chodir tâl arnoch os na fydd eich plentyn yn mynychu yn ystod y gwyliau neu 

ddyddiau hyfforddi ysgol. 

Os bydd eich plentyn i ffwrdd ar wyliau a rhoddir 4 wythnos o rybudd, yna codir hanner y ffi 

am y sesiynau er mwyn cadw lle eich plenty 

Dylid talu am clwb gwyliau yn syth wedi’r gwylaiu orffen. Ni bydd taliad gyda rhybudd o 24 

awr os yw y plenty yn  absenol. 

Bydd peidio â thalu am fwy na mis yn golygu y caiff eich lle ei derfynu. Byddwn yn mynd ar 

drywydd dyledion sy'n ddyledus 

Mae Caban Y Faenol yn fenter ddi-elw ac mae'n hunan-ariannu yn gyfan gwbl; ein nod yw 

cadw ein ffioedd mor isel â phosibl, tra'n parhau i godi digon o incwm i dalu am ein costau 

rhedeg. Sicrhewch y telir ffioedd yn brydlon. 

 

Tymor Ysgol / Term time Cost ar hyn o bryd / Present 
price  

Cost newydd o 1/08/2021 
 New Price from  1/08/2021 

Breakfast Club 7:30-9 £4.50 £4.70 

Breakfast Club 7:45-9 £3.80 £4.00 

Breakfast Club 8-9 £3.00 £3.15 

Breakfast Club 8:30-9 £2.10 £2.25 

Day Care 11.20/12-3 £12.10 £13.50 

Day Care 11.20/12-6 £20.50 £22 

After school    £8.95             £8.15 Second child £9.40             £8.55 Second child 

Mini Club £2.10 £2.25 

   

Clwb Gwyliau / Holiday 
Club  

  

Full Day(8-6) £21 £23 

¾ day (8-3:30 £15.75 £16.75 

Half day(8-1/1-6) £10.50 £12.00 

7:30 start £2.10 £2.25 

7:45 start £1.05 £1.50 



   

Gofal dydd llawn gyda Cylch 
Full Day care with Cylch 

  

7:30-6 £28 £30 

7:30-3:30 £18 £20 

   

 

Newidiadau i ddyddiau a chanslo eich lle 

Rhaid rhoi rhybudd o derfynu un mis neu newidiadau mewn presenoldeb.  

Codir ffioedd ar y gyfradd lawn os na roddir rhybudd.  Cyfeiriwch at ein Polisi Talu Ffioedd 

Dylid gwneud ceisiadau am newidiadau i ddyddiau i'r goruchwyliwr a dylid eu lletya lle bo 

hynny'n bosibl. 

Newidiadau dros dro 

Cofiwch fod angen i ni wybod os na fydd eich plentyn (neu blant) yn mynychu Caban Y 

Faenol am unrhyw reswm. Hyd yn oed os ydych chi wedi hysbysu'r ysgol, mae angen i ni 

wybod hefyd.  

.Mewn achosion o salwch neu argyfwng pan na ellir rhoi rhybudd, ffoniwch cyn gynted ag y 

gallwch. Mae manylion cyswllt ar ddiwedd y llyfryn hwn. 

Sefydlu 

Gwahoddir y plentyn a'r rhieni / gofalwyr i ddod i weld y clwb cyn diwrnod cyntaf y plentyn; 

mae'r clwb yn annog y presenoldeb cyntaf i beidio â bod yn fwy na hanner sesiwn. Ni chodir 

tâl. 

Yn gynnar ym mhresenoldeb cyntaf pob plentyn, neilltuir amser byr ar gyfer cyfnod 

“sefydlu”. Yn ystod y cyfnod hwn bydd aelod o staff yn amlinellu rheolau ac arferion y clwb 

(gan gynnwys amser prydau bwyd, casglu, cyfarfodydd plant). 

Fel arfer bydd plentyn arall yn cael ei ddyrannu i weithredu fel mentor y plentyn newydd ar 

gyfer yr ychydig sesiynau cyntaf. 

 

Cyrraedd ac ymadael   

Mae copi o'n Gweithdrefn Casglu ar gael gan y goruchwyliwr. 

Cymerir cofrestr ar ddechrau pob sesiwn a defnyddir taflen arwyddo allan. Sicrhewch fod 

hyn yn cael ei gwblhau ar gyfer pob plentyn a gesglir. 



Mae plant sy'n cael eu casglu o'r Ysgol Feithrin yn cael eu cerdded i Caban gan aelod o staff 

ac mae'r plant sy'n mynychu'r dosbarth meithrin hefyd yn cael eu casglu gan aelod o 

staff.Mae plant sydd yn y Babanod yn cael eu casglu gan aelod o staff ac yn cael eu cludo i'r 

Caban.  Mae plant iau yn cerdded ar eu pen eu hunain i Caban. 

Dim ond oedolyn a enwir y gellir ei gasglu. 

Mae'r clwb yn gorffen am 6:00 pm, os cewch eich oedi am ba reswm bynnag, ffoniwch y 

clwb i roi gwybod i ni. Codir tâl hwyr o £ 25 os caiff plant eu casglu ar ôl 6:10 pm. Mae hyn 

i dalu am gost dau aelod o staff yn aros gyda'ch plentyn. 

Amddiffyn Plant 

Rydym yn bwriadu creu amgylchedd lle mae plant yn ddiogel rhag cael eu cam-drin a lle yr 

ymatebir yn brydlon ac yn briodol i unrhyw amheuaeth o gam-drin. Ein nod yw cydymffurfio 

â gweithdrefnau amddiffyn plant lleol a chenedlaethol a sicrhau bod yr holl staff wedi'u 

hyfforddi'n briodol. Mae ein polisi amddiffyn plant llawn ar gael ar gais. 

Cyfleoedd Cyfartal 

Mae Caban Y Faenol wedi ymrwymo i gyfle cyfartal fel y nodir yn ei bolisi cyfle cyfartal. 

Mae'r strategaethau a ddefnyddir i wireddu'r nod hwn yn cynnwys: 

• Mae adeiladau a ddefnyddir gan y clwb yn darparu lefel uchel o hygyrchedd i'r gymuned 

yn gyffredinol. 

• Mae'r bwydlenni'n cynnwys amrywiaeth ddigonol i ddarparu ar gyfer cymysgedd 

diwylliannol plant y clwb 

.• Gweithgareddau sy'n adlewyrchu'r gymuned amrywiol yr ydym yn rhan ohoni. 

Anghenion arbennig 

Bydd y Clwb yn gwneud pob ymdrech i dderbyn a chroesawu unrhyw blentyn ag anghenion 

arbennig. Byddwn yn gweithio ar y cyd â rhieni / gofalwyr a gweithwyr proffesiynol 

perthnasol i ddiwallu anghenion penodol y plentyn. 

Mae ein rhaglen hyfforddi staff yn cynnwys elfennau penodol sy'n ymwneud â phlant ag 

anghenion arbennig. 

Byddwn yn ymdrechu i ddarparu ar gyfer pob plentyn o bob gallu, ond mae'r pwyllgor yn 

ymwybodol o gyfyngiadau'r clwb. Asesir pob achos yn unigol ac asesir risg i sicrhau 

diogelwch pawb. 

Gwybodaeth Gyffredinol 

Ymddygiad 



Mae plant a staff wedi creu rheolau ar gyfer ymddygiad yn y clwb. Mae'r rhain yn cael eu 

harddangos i'r plant eu gweld. 

Mae'r clwb hefyd yn gweithredu polisi ymddygiad, a grynhoir yma: 

Disgwylir i blant barchu ei gilydd, staff ac ymwelwyr. 

Bydd staff yn annog awyrgylch o ofal ac ystyriaeth rhwng holl aelodau'r clwb gan gynnwys 

plant, staff ac ymwelwyr. 

Nod Caban Y Faenol yw annog ymddygiad priodol trwy: ganmoliaeth am ymddygiad da; 

pwyslais ar chwarae a rhannu cydweithredol; siarad â phlant gyda'r cwrteisi a ddisgwyliwn 

ganddynt ac ymgysylltu â phlant mewn gweithgareddau 

Ni fydd Caban Y Faenol yn goddef oddi wrth unrhyw aelod: bwlio; ymddygiad ymosodol, 

gwrthdrawiadol neu fygythiol; ymddygiad y bwriedir iddo arwain at wrthdaro. 

Mae gan y clwb weithdrefnau ar gyfer delio ag ymddygiad annerbyniol. Yn achos trais neu 

ymddygiad sy'n peri perygl uniongyrchol mae angen casglu plentyn yn uniongyrchol; fel cosb 

eithaf, gall y plentyn gael ei eithrio o'r clwb. Mae Caban Y Faenol yn cydnabod y gall 

ymddygiad gwael ddigwydd o bryd i'w gilydd am resymau nad ydynt bob amser yn amlwg, 

neu o ganlyniad i anghenion arbennig. I. Bydd yn ymdrechu i fod yn hyblyg er mwyn darparu 

ar gyfer achosion o'r fath. 

Salwch 

Ni allwn ofalu am blant sy'n sâl. Os bydd eich plentyn yn sâl tra yn ein gofal byddwn yn 

cysylltu â chi. Cyfeiriwch at ein Polisi Gofalu am Blant Salwch. 

Rhowch wybod i'r goruchwyliwr am unrhyw salwch heintus y mae'ch plentyn yn ei 

gontractio. Os yw'ch plentyn wedi cael salwch a / neu ddolur rhydd, peidiwch ag anfon ef / 

hi i'r clwb am 48 awr ar ôl i'r salwch ddod i ben.  

 Damweiniau a Chymorth Cyntaf 

Cymerir pob rhagofal i sicrhau diogelwch y plant bob amser ac mae'r clwb wedi'i yswirio'n 

llawn. Mae ein holl staff wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ac mae pecyn cymorth 

cyntaf yn cael ei gadw yn yr adeilad. Rydym yn gweithredu trefn damweiniau ac mae 

ymarferion tân yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Cyfeiriwch at ein Polisi Cymorth Cyntaf.   

Meddyginiaeth 

Rhowch wybod i'r goruchwyliwr os yw'ch plentyn yn cymryd meddyginiaeth ragnodedig. 

Siaradwch â'r goruchwyliwr os oes angen rhoi meddyginiaeth yn ystod amser clwb. 

Cyfeiriwch at ein polisi Gweinyddu Meddyginiaethau 

Tripiau’r clwb 



Weithiau, bydd cyfle i blant sy'n mynychu'r Clwb fynd ar deithiau. Pan fydd gwibdaith wedi'i 

chynllunio, bydd rhieni / gofalwyr yn cael eu hysbysu ymlaen llaw ac yn cael gwybod yn 

ysgrifenedig. Bydd angen llenwi caniatâd rhieni wrth roi gwybodaeth benodol. Bydd gan 

deithiau gymhareb staff i blentyn uwch, a bydd y Rheolwr yn cynnal asesiad risg o'r daith ac 

yn cadw ffôn symudol gyda hi bob amser. 

Bwyta'n iach 

Ein nod yw meithrin ac annog diddordeb mewn bwyta'n iach ymhlith y plant. Bydd pob 

plentyn yn cael cynnig byrbryd iach wrth gyrraedd y Clwb. Bydd pob diod yn laeth neu 

hanner llaeth braster. 

Dillad wedi eu baeddu Damweiniau Newid / Toiledau 

Bwriad Caban Y Faenol yw derbyn plant o 2 oed ac felly dylai'r plentyn fod wedi ei hyfforddi 

fel toiled er y gall rhai plant ifanc fod yn gweithio tuag at ymataliad llawn, neu gallant 

barhau i fod yn anymataliol am gyfnod hir oherwydd bod ganddynt cyflwr meddygol 

penodedig. Efallai na fydd eraill eto wedi cyflawni'r cam hwn yn eu datblygiad.Fodd bynnag, 

mae angen i ni gynllunio ar gyfer hyn os bydd yr angen yn codi. 

• rydym yn darparu ffedogau a menig tafladwy, mat newid, bagiau cewynnau a 

chyfleusterau golchi dwylo priodol. Wedi'i baeddu Bydd pantiau yn cael eu rinsio a'u lapio 

ddwywaith a'u rhoi i'r rhiant ar ddiwedd y dydd 

• Bydd yr ardal newid, sydd wedi'i lleoli yn nhoiled anabl, yn cael ei glanhau ar ôl ei 

defnyddio. 

• Bydd dŵr cynnes a sebon hylifol ar gael i olchi dwylo cyn gynted ag y bydd y dasg wedi'i 

chwblhau. 

• Bydd tyweli papur ar gael i sychu dwylo. 

Gweithdrefnau ar gyfer gofal personol 

Ar gyfer unrhyw blentyn y mae angen ei newid yn rheolaidd, cytunir ar gynllun gofal 

personol gyda'r rhieni. Gweler y polisi perthnasol 

 

Y drefn gwyno 

Caiff Caban Y Faenol ei redeg ar gyfer yr Aelodau.  Rydym yn gwerthfawrogi eich barn. Os 

oes gennych unrhyw ymholiadau, sylwadau neu os oes angen i chi drafod unrhyw faterion 

yn ymwneud â'ch plentyn, mae croeso i chi siarad â'r goruchwylydd, neu aelod o'r Pwyllgor 

Rheoli. 



Bydd cwynion llafar yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor i'w trafod a'u 

gweithredu.  Gellir dod â'r gŵyn i'r cyfarfod gan yr achwynydd neu gynrychiolydd.  Gall y 

Pwyllgor drefnu cyfarfodydd ar wahân, os gofynnir am hynny. 

Pob cwyn ysgrifenedig Wil yn cael ei gydnabod o fewn pum diwrnod gwaith o dderbyn y 

gŵyn a bydd ymateb ysgrifenedig llawn yn cael ei wneud ar ôl cyfarfod nesaf y pwyllgor. Os 

yw hyn yn hirach na mis byddwch yn cael eich hysbysu neu rhag ofn bod y mater yn cael ei 

ystyried yn ddifrifol iawn gellir galw cyfarfod cyffredin ychwanegolMae copi llawn o'n trefn 

gwyno a'n polisi ar gael ar gais. 

 

CIW (corff rheoleiddio) 

Swyddfa Ranbarthol Gogledd CymruSwyddfeydd y Llywodraeth, 

Sarn Mynach 

,Cyffordd Llandudno, 

 LL31 9RZ 

 

 

Addewid i Rieni / Gofalwyr 

• Rydym yn gwerthfawrogi ein perthynas â rhieni / gofalwyr ac rydym wedi ymrwymo i 

weithio mewn partneriaeth â chi i ddarparu chwarae a gofal o'r radd flaenaf i'ch plant. 

Byddwn yn: 

• eich croesawu bob amser i drafod ein gwaith, cael sgwrs neu gymryd rhan yn ein 

gweithgareddau; 

• eich hysbysu o amserau agor, ffioedd a thaliadau, rhaglenni gweithgareddau, bwydlenni a 

gweithdrefnau;  

• bod yn gyson a dibynadwy i'ch galluogi i gynllunio gyda hyder a thawelwch meddwl; 

• rhannu a thrafod cyflawniadau, profiadau, cynnydd a chyfeillgarwch eich plentyn; 

• gofynnwch am eich caniatâd ar gyfer gwibdeithiau a digwyddiadau arbennig; 

• gwrando ar eich barn a'ch pryderon i sicrhau ein bod yn parhau i ddiwallu eich anghenion. 

 

Gwybodaeth Cyswllt 



Caban Y Faenol, Ysgol Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2NN 

Ffôn: 01248 361272 Symudol 07436289657 

e-bost: cabansupervisor@live.co.uk          

 Facebook: Caban Bangor                                  Gwefan: ysgolyfaenol.cymru  

 

Staff 

Rheolwr:  Morfudd Roberts 

Rheolwr Cynorthwyol : Emma Jones 

Gweithwyr Chwarae:   Emma Hughes,  Sarah Jones , Clara Owen,  Jo Taylor , Carol Camilleri  , 

Tania Thompson,  Lisa Francis ,Nia Brace, Erin Roberts,  Emma Louise Hughes , Julie Williams 

Staff ychwanegol Clwb Gwylaiu Sioned Francis, Cadi Willims,Karen Roberts  

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr 

 Julia Roberts, Katy Haselgrove,Morfudd Roberts, Hannah Jones  

 

Pwyllgor Rheoli 

Cadeirydd Hannah Jones  

`Trysorydd Morfudd Roberts 

Ysgrifennydd Sian Ishmael Jones  

Aelodau:   Joanna Thomas (Pennaeth), Julia Roberts, Emma Jones, AmandaHall, Clare 

Hodgkinson, a Katy Haselgrove 

 

mailto:cabansupervisor@live.co.uk

