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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Caban y Faenol wedi'i gofrestru i ddarparu gofal ar gyfer uchafswm o 56 o blant. Mae'r 
gwasanaeth yn cynnig gofal i blant rhwng dwy a hanner a deuddeg mlwydd oed ac yn 
darparu clwb brecwast rhwng 8am a 9am, gofal dydd rhwng 11.20am a 3pm, gofal ar ôl yr 
ysgol hyd at 6pm, a gofal yn ystod y gwyliau. Mae'r gwasanaeth wedi'i leoli ar dir Ysgol y 
Faenol, Penrhosgarnedd, ac mae'r plant yn rhydd i ddefnyddio dwy ystafell chwarae, ill dwy 
â thoiledau gerllaw, ac ardal chwarae gaeedig y tu allan. Morfudd Roberts ac Eleri Anita 
Williams yw'r unigolion cyfrifol sy'n cynrychioli Caban y Faenol Cyf, a Morfudd Roberts yw'r 
person â gofal sy'n gyfrifol am redeg y lleoliad o ddydd i ddydd hefyd.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae llesiant plant yn cael ei sicrhau oherwydd bod ganddynt lais cryf a chânt eu parchu a'u 
gwerthfawrogi.  Gofelir am y plant gan ymarferwyr caredig a chymwys sy'n darparu 
digonedd o weithgareddau diddorol iddynt. Mae'r amgylchedd yn ddiogel iawn ac yn addas 
ar gyfer y grwpiau oedran sy'n mynychu'r gwasanaeth. Mae'r arweinwyr yn frwdfrydig ac yn 
flaengar wrth ddarparu cymorth digonol ar gyfer yr ymarferwyr. Mae adolygiad o'r 
gwasanaeth yn ystyried safbwyntiau'r plant a'r rhieni ac mae'r arweinwyr yn gwneud 
gwelliannau. Mae gan yr arweinwyr berthnasau da ac maent yn gweithio mewn partneriaeth 
â'r rhieni a'r ysgol.

2. Gwelliannau
Mae rhieni yn elwa ar wasanaeth sy'n agor yn gynt a dywedodd un rhiant fod y 15 munud 
wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'w diwrnod gwaith.

Mae'r plant yn mwynhau amrywiaeth ehangach o weithgareddau oherwydd bod y 
gwasanaeth wedi prynu rhai a awgrymwyd gan y plant.

3. Gofynion ac argymhellion

Gwnaed dau argymhelliad, sef cynnwys y camau bach mewnol yn yr asesiadau risg a rhoi 
mwy o fanylion wrth gynllunio ar gyfer y sesiynau prynhawn. 



1.  Llesiant
Crynodeb 

Mae gan y plant lais cryf iawn ac maent yn gwneud dewisiadau yn hyderus. Mae'r plant yn 
ffynnu oherwydd eu bod yn teimlo'n ddiogel ac yn ymlaciedig. Maent yn dysgu sgiliau 
cymdeithasol gwerthfawr mewn modd llwyddiannus. Mae'r plant yn fywiog ac yn ddysgwyr 
chwilfrydig ac maent yn mwynhau amrediad o brofiadau yn y gwasanaeth hwn. Maent yn 
dysgu llawer o sgiliau trwy chwarae ac maent yn datblygu'n dda ac yn dod yn annibynnol.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Gwrandewir ar y plant a pherchir eu dewisiadau.

Gwelsom fod plant yn gwneud dewisiadau a phenderfyniadau, gan ddewis o amrediad 
eang o weithgareddau diddorol. Gofynnwyd yn aml i'r plant iau beth yr hoffent ei wneud ac 
roedd teganau'n cael eu cyfnewid cyn i'r plant ddechrau diflasu. Roedd yr ymarferwyr yn 
creu gweithgareddau ychwanegol fel rhoi dŵr mewn bath chwarae fel bod y plant yn gallu 
golchi'r doliau.  Roedd gan y plant hŷn labeli gludiog ac roeddent yn eu gosod ar y wal 
"syniadau", ac roedd y rhain yn cael eu gweld yn y cynlluniau gweithgareddau. Dywedodd y 
plant wrthym fod ymarferwyr yn aml yn darparu'r gweithgareddau maent yn eu hargymell ar 
y labeli gludiog.

Mae gan y plant lais cryf iawn ac maent yn gwneud dewisiadau yn hyderus.

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

Mae'r plant yn teimlo'n ddiogel, yn hapus a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Roedd y plant yn hapus ac wedi ymgartrefu’n dda. Gwelsom blant bodlon a hyderus a oedd 
yn awyddus i rannu eu profiadau o'r gweithgareddau ac o'u bywydau yn eu cartrefi gyda 
phlant eraill ac ymarferwyr. Roeddent yn mynd at ymarferwyr yn rheolaidd i siarad neu i 
ofyn am gymorth, er enghraifft gyda'r bocsys bwyd, oherwydd bod yr ymarferwyr bob amser 
ar gael ac yn ymgysylltu â'r plant yn barhaus.  Roedd y plant wedi ffurfio cysylltiadau clòs 
â'r ymarferwyr, a oedd yn amlwg oherwydd bod rhai plant yn cyfarch ymarferwyr yn gynnes 
wrth eu henw wrth gyrraedd. 

Mae'r plant yn ffynnu oherwydd eu bod yn teimlo'n ddiogel ac yn ymlaciedig.

1.3 Pa mor dda mae’r plant yn rhyngweithio?

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

Mae'r plant yn dechrau dod yn sensitif i emosiynau eraill ac yn dod yn hunanddisgybledig. 
Gwnaethom arsylwi ar blant yn chwarae gyda'i gilydd ac roeddent wedi dysgu i gymryd eu 



tro yn aml; enghraifft o hyn oedd pan oeddent yn chwarae â'r ceir rasio.  Yn ogystal, roedd 
plant yn cael eu cefnogi i rannu'r beiciau pan oeddent yn chwarae y tu allan. Roedd y plant 
hŷn yn gyfeillgar iawn â'i gilydd ac â'r ymarferwyr. 

Mae'r plant yn dysgu sgiliau cymdeithasol gwerthfawr mewn modd llwyddiannus.

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

Mae plant yn mwynhau eu hamser yn y gwasanaeth.

Roedd gan y plant agweddau cadarnhaol at brofiadau newydd ac roeddent yn cynnal 
diddordeb mewn tasgau annibynnol. Roedd y plant iau wedi dysgu'r lliwiau yn Gymraeg ac 
roeddent yn gyfarwydd â'r cydsyniad o'r mawr a'r bach wrth iddynt siarad â ni ynghylch pa 
mor fawr oedd eu henwau ysgrifenedig. Gwnaethant fwynhau stori a adroddid yn dda ac 
roeddent yn frwdfrydig iawn wrth gyfrannu pan ofynnwyd iddynt wneud hynny. Chwaraeodd 
plant yn llawn dychymyg â thŷ dol. Roedd y plant yn elwa ar ymdeimlad o gyflawniad ac 
roeddent yn awyddus i ddangos yr hyn yr oeddent wedi'i wneud a’r hyn yr oeddent yn 
chwarae ag ef, fel y ceir rasio, a oedd yn wahanol i'r ceir eraill. 

Mae'r plant yn fywiog ac yn ddysgwyr chwilfrydig ac maent yn mwynhau cyfoeth o 
brofiadau.

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

Mae'r plant yn datblygu'n dda ac yn dysgu sgiliau i fod yn annibynnol.

Roedd gan y plant amrywiaeth da o brofiadau, gan gynnwys chwarae rhydd a 
hunangyfeiriedig, a oedd yn eu galluogi i ddysgu amrywiaeth dda o sgiliau ac i fod yn 
annibynnol. Roedd y plant yn dysgu siarad Cymraeg ac yn dysgu sut i gyfrif, gan 
ddefnyddio botymau mewn gêm a gafodd ei gwneud yn arbennig. Roedd plant yn gallu rhoi 
eu cotiau amdanynt a mynd i'r toiled yn annibynnol, ond gyda chymorth pe bai angen. 
Roedd plant hefyd yn golchi eu dwylo cyn bwyta.  Roedd y plant hŷn yn hapus wrth 
dacluso'r byrddau ar ôl bwyta byrbryd ysgafn oherwydd bod hyn yn rhan o'u cyfrifoldebau. 

Mae'r plant yn dysgu llawer o sgiliau, maent yn cymryd cyfrifoldeb, ac maent yn datblygu'n 
dda ac yn dod yn annibynnol.



2.  Gofal a Datblygiad
Crynodeb 

Mae'r ymarferwyr yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach mewn awyrgylch gofalgar. Maent yn 
rheoli rhyngweithio'n gyson, trwy fod yn esiamplau da a thrwy ddefnyddio strategaethau 
cadarnhaol. Mae ymarferwyr proffesiynol a medrus yn hyrwyddo dysgu'r plant trwy 
chwarae, gan ddarparu gweithgareddau ysgogol a diwallu anghenion unigol y plant. Dylid 
ehangu'r cynllunio ysgrifenedig i adlewyrchu'r amrywiaeth o gyfleoedd a ddarperir.

Ein canfyddiadau

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

Mae'r ymarferwyr yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach.

Roedd yr ymarferwyr yn deall ac yn gweithredu'r polisïau a gweithdrefnau ar gyfer y 
gwasanaeth. Dangosodd trafodaeth ag ymarferydd ei fod yn ymwybodol o'r broses i'w dilyn 
pe bai ganddo bryderon ynghylch plentyn. Roedd tystysgrifau hyfforddi yn dangos bod y 
staff wedi cwblhau hyfforddiant diogelu ac roedd rhifau cyswllt ar gyfer yr asiantaethau 
perthnasol yn cael eu harddangos. Roedd gan bob ymarferydd gymwysterau cymorth 
cyntaf cyfredol, ac roedd ffurflenni damweiniau'n dangos bod digwyddiadau'n cael eu trin yn 
briodol a bod rhieni'n cael eu hysbysu ac yn llofnodi'r cofnodion. Roedd yr holl ardaloedd yn 
lân ac roedd ymarferwyr yn dangos ymwybyddiaeth o egwyddorion y Pecyn Cymorth Rheoli 
Heintiau ar gyfer Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.  Roedd yr arddangosfeydd bwyta'n iach 
ar y waliau a'r byrbrydau a ddarperir gyda dŵr neu laeth i'w yfed yn adlewyrchu'r pwyslais a 
roddir ar fwyta'n iach gan yr ymarferwyr. Dywedodd plant wrthym eu bod wir yn mwynhau'r 
bwyd, yn enwedig y crempogau i frecwast. Roedd cofnodion a thrafodaethau'n dangos bod 
driliau gadael mewn argyfwng yn cael eu cynnal yn rheolaidd, gan sicrhau bod ymarferwyr 
yn gwybod sut i symud plant yn ddiogel mewn argyfwng. Arsylwyd ar chwarae yn yr awyr 
agored yn y prynhawn, a dywedodd plant wrthym eu bod yn chwarae y tu allan ar ôl yr 
ysgol pan oedd y tywydd yn caniatáu. 

Mae'r ymarferwyr yn sicrhau bod iechyd a diogelwch yn flaenoriaeth.

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

Mae'r ymarferwyr yn rheoli rhyngweithio'n llwyddiannus, gan ddefnyddio strategaethau 
cadarnhaol. 

Roedd yr ymarferwyr yn defnyddio strategaethau cadarnhaol yn ôl y polisi rheoli ymddygiad 
sydd ar waith. Roeddent yn hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol yn dda trwy ddathlu 
ymddygiad derbyniol. Roeddent yn esiamplau da trwy fod yn gwrtais ac yn llawn parch tuag 
at bob plentyn. Roedd rheolau'r clwb yn cael eu harddangos yn yr ystafell iau ac roedd y 
plant wedi cyfrannu at wneud y rhain.  Roedd canmoliaeth yn cael ei chlywed yn rheolaidd 
pan oedd plant yn cydweithredu â cheisiadau fel tacluso a symud i weithgaredd arall. 
Roedd sticeri hefyd yn cael eu defnyddio fel gwobrau. 



Mae'r ymarferwyr yn rheoli rhyngweithio'r plant yn dda, gan helpu'r plant i fod yn 
gydweithredol ac i ddysgu sgiliau cymdeithasol.

2.3 Pa mor dda mae’r ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad y plant, ac 
yn bodloni eu hanghenion unigol?

Mae ymarferwyr gofalgar a medrus yn hyrwyddo dysgu a datblygiad y plant. 

Roedd yr ymarferwyr yn sgwrsio'n hapus â'r plant yn gyson, gan greu awyrgylch ymlaciedig 
a chan helpu'r plant i ymgysylltu â gweithgareddau. Roedd yr iaith Gymraeg yn cael ei 
hyrwyddo a'i defnyddio'n rheolaidd gan ymarferwyr ac roedd y plant iau yn deall y rhan 
fwyaf o'r hyn a oedd yn cael ei ddweud. Pan nad oeddent yn deall, roedd yr ymarferwyr yn 
siarad Saesneg. Roedd y plant hŷn a rhai o'r plant iau yn gallu ymateb yn Gymraeg ac 
roeddent yn dod yn rhugl yn Gymraeg.  Roedd y plant iau yn dysgu cyfrif ac adnabod 
rhifau, fel yr oedd yr ymarferwyr wedi'i gynllunio, a gwnaethant greu gêm i roi cyfleoedd i 
blant ymarfer eu sgiliau rhifedd. Roedd gweithgareddau yn ymwneud ag iaith, ymarfer corff 
a thrin deunyddiau amrywiol hefyd yn rhoi cyfleoedd i blant ennill sgiliau gwerthfawr 
cyffredinol. Fodd bynnag, roedd y cynlluniau gweithgareddau wythnosol ar gyfer sesiynau'r 
prynhawn yn fyr ac nid oeddent yn adlewyrchu'r amrediad o weithgareddau a ddarperir. 
Mae argymhelliad wedi'i wneud mewn perthynas â hyn. Dywedodd plant yn y clwb ar ôl yr 
ysgol fod ganddynt ddigon o weithgareddau i'w cadw'n chwilfrydig ac yn brysur. Roedd 
anghenion unigol y plant yn cael eu diwallu. Er enghraifft, roedd rhestr o'r plant a'u 
halergeddau wedi'i harddangos yn yr ardal lle paratoir bwyd ac roedd ymarferwyr yn osgoi'r 
bwydydd perthnasol hynny. 

Mae ymarferwyr yn hyrwyddo dysgu'r plant trwy ddarparu amgylchedd chwarae cyfoethog â 
gweithgareddau diddorol, ac maent yn diwallu anghenion y plant. Dylai'r cynllunio 
ysgrifenedig adlewyrchu'r amrywiaeth o weithgareddau a gynigir.  



3.   Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Mae arweinwyr yn darparu amgylchedd diogel ac mae asesiadau risg ysgrifenedig yn 
sicrhau bod pob ymarferydd yn ymwybodol o sut i gadw plant yn ddiogel. Argymhellir un 
ychwanegiad yn yr asesiadau risg ysgrifenedig. Mae arweinwyr yn sicrhau bod plant yn 
cael eu goruchwylio'n dda gan ymarferwyr gwybodus. Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr 
amgylchedd yn addas a bod ansawdd ac amrywiaeth yr adnoddau'n dda iawn.

Ein canfyddiadau

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

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

Roedd yr arweinwyr yn sicrhau nad oedd mynediad heb awdurdod oherwydd eu bod yn 
cloi'r mynediadau gyda chlychau ar gyfer yr holl rieni ac ymwelwyr, a oedd yn gorfod 
llofnodi'r llyfr i ymwelwyr. Roedd y gwasanaeth yn defnyddio system teledu cylch cyfyng, yn 
bennaf er mwyn rhwystro mynediad heb awdurdod yn ystod y nos ac yn ystod 
penwythnosau pan fydd y gwasanaeth ar gau. Roedd yr holl ardaloedd y tu mewn a'r tu 
allan yn ddiogel.  Roedd asesiadau risg yn profi bod ymarferwyr yn gwybod beth oedd y 
risgiau a sut i'w rheoli, gan gynnwys asesiadau risg tân ar wahân. Roedd cofnodion yn 
dangos bod profion dyfeisiau cludadwy wedi'u cynnal ar yr offer trydanol a bod yr arweinwyr 
wedi llogi glanhawyr gyda chyfarpar arbenigol. Roedd dogfennau'n dangos bod ymarferion 
tân wedi'u cynnal yn rheolaidd. Roedd yr ardaloedd yn lân ac yn daclus. Arsylwyd ar 
ymarferydd a oedd wedi'i gyflogi am oriau ychwanegol er mwyn glanhau'r gegin yn 
wythnosol. Roedd yr holl ymarferwyr wedi cwblhau hyfforddiant Diogelwch Bwyd a 
dyfarnwyd pum seren i'r gwasanaeth gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd am baratoi bwyd yn 
ddiogel. Roedd yr ardal awyr agored yn gaeedig ac yn ddiogel. Nid oedd ardal ychwanegol 
a oedd yn cynnwys cegin fwd i'w gweld yn cael ei defnyddio a dywedodd ymarferwyr 
wrthym eu bod am brynu esgidiau glaw i'r plant fel eu bod yn gallu cael mynediad at yr 
ardal hon yn amlach yn y dyfodol.  Er y cydnabyddir nad ydynt yn peri problem ar hyn o 
bryd, cytunodd y person â gofal i ychwanegu'r camau bas mewnol i'r asesiadau risg 
ysgrifenedig. 

Mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac mae ymarferwyr yn ymwybodol 
o'r peryglon a sut i'w rheoli. 

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

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas ar gyfer oedran y plant sy'n 
mynychu'r clwb. 

Mae'r arweinwyr wedi sicrhau bod digon o ofod chwarae. Roedd mannau chwarae a dysgu 
wedi'u gosod ar lefel y plant er mwyn iddynt gael mynediad rhwydd atynt. Roedd cadeiriau 



a byrddau cadarn maint plant yn cael eu defnyddio yn ogystal â dodrefn ar gyfer plant y 
blynyddoedd cynnar. Roedd toiledau a sinciau maint plant i alluogi plant iau i'w defnyddio'n 
annibynnol. Roedd blychau'r teganau a'r gemau wedi'u labelu'n glir ac wedi'u storio fel bod 
plant yn gallu cael mynediad atynt a helpu eu hunain yn hawdd. Roedd ardaloedd addas a 
diogel y tu allan er mwyn i blant chwarae. Roedd ymarferwyr yn monitro'r gwresogyddion i 
addasu tymheredd yr ystafelloedd pan oedd angen. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn briodol ac yn addas i blant.

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

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a'r cyfarpar yn amrywiol, yn briodol i oedran y 
plant, yn lân ac o ansawdd da.
Roedd ystafell y plant iau wedi'i dodrefnu â byrddau o wahanol liwiau a chadeiriau o uchder 
addas. Roedd y gornel gartref yn cynnwys dodrefn cadarn o bren. Roedd y llawr yn addas 
ar gyfer chwarae anniben ac roedd plant yn cael eu gweld yn chwarae mewn dŵr, yn 
peintio ac yn chwarae â thoes. Defnyddir digonedd o eitemau crefft a gwelwyd y rhain 
wedi'u storio. Roedd yr ystafell iau wedi'i chyfarparu â byrddau a chadeiriau uwch ac 
eitemau mwy addas i blant hŷn, fel ceir wedi'u rheoli o bell a theledu. Roedd rhestr o 
deganau a gemau oedd wedi cael ei diweddaru a'i hehangu ac roedd y polisi'n datgan y 
dylid cael gwared â theganau wedi'u torri ar unwaith a'u disodli. Roedd teganau a llyfrau i 
adlewyrchu diwylliannau amrywiol. Roedd biniau ar gyfer ailgylchu eitemau fel gwastraff 
bwyd. 
Mae'r arweinwyr yn llwyddiannus wrth sicrhau ansawdd a phriodoldeb yr adnoddau a'r 
cyfarpar.



4.   Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Crynodeb 

Mae'r arweinwyr yn brofiadol, yn wybodus ac yn flaengar ac yn ymdrechu i ddarparu 
gwasanaeth o ansawdd. Mae'r gwaith o hunanwerthuso'n effeithiol ac mae gwelliannau'n 
cael eu gwneud gan ystyried pawb sy'n gysylltiedig. Mae ymarferwyr wedi'u rheoli'n dda ac 
mae arweinwyr yn sicrhau bod ganddynt ddigon o hyfforddiant parhaus, cymorth ac 
adnoddau. Mae partneriaethau â rhieni ac eraill yn effeithiol er lles y plant a'u teuluoedd.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae gan yr arweinwyr weledigaeth glir o'r gwasanaeth, sy'n cael ei rhannu â rhieni.

Mae gan arweinwyr ymdeimlad o bwrpas a disgwyliadau i hyrwyddo gwelliant a 
chanlyniadau da i blant. Er enghraifft, gwelsom weithlu bodlon, cymwys a oedd wedi'i 
gefnogi'n dda. Gwelsom arferion cyson ledled y gwasanaeth ac roedd ymarferwyr yn 
gweithio'n dda fel tîm. Cyflogir nifer digonol o ymarferwyr, a oedd wedi'u cymhwyso'n dda. 
Mae arweinwyr bob tro wedi cydymffurfio ag unrhyw argymhellion a wnaed gennym, ac 
maent yn sicrhau bod rhwymedigaethau cyfreithiol yn cael eu bodloni, fel yswiriant 
atebolrwydd cyhoeddus. Mae datganiad o ddiben sy'n rhoi'r wybodaeth ofynnol ac mae'n 
glir ac yn hawdd ei ddarllen. Roedd yr holl gofnodion yn drefnus ac yn hawdd eu rheoli.

Mae gan yr arweinwyr ymdeimlad clir o ddiben sy'n arwain at ganlyniadau da ar gyfer y 
plant.

4.2 Pa mor effeithiol yw'r gwaith o hunan-arfarnu a chynllunio ar gyfer gwella?

Mae'r arweinwyr yn darparu diwylliant cadarnhaol o hunanwerthuso. Mae’r gwasanaeth yn 
cael ei adolygu a’i ddatblygu yn barhaus.

Mae'r arweinwyr a'r ymarferwyr yn adnabod eu gwasanaeth yn dda ac yn hyrwyddo 
diwylliant cadarnhaol o hunanwerthuso a gwella parhaus. Roedd eu hadolygiad blynyddol 
yn cynnwys llawer o wybodaeth ynglŷn â'r gwasanaeth, gan gynnwys meysydd o arfer da a 
chynlluniau ar gyfer gwella a fydd o fudd i'r plant. Roedd holiaduron a gwblhawyd gan rieni 
yn dangos eu bod yn hapus gyda'r gwasanaeth. Mae arweinwyr wedi dechrau gweithredu 
rhai meysydd a nodwyd ar gyfer gwella, fel datblygu'r ardal awyr agored a chyflogi 
ymarferwyr am oriau ychwanegol i lanhau. 

Mae'r arweinwyr yn dra gyfarwydd â'r gwasanaeth. Mae cryfderau a meysydd i'w datblygu 
yn cael eu cydnabod, a chaiff camau eu cymryd i gynnal safonau uchel ac i wella arferion 
yn barhaus.



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

Mae gan yr arweinwyr systemau ar waith ar gyfer rheoli ymarferwyr ac adnoddau.

Roedd arweinwyr wedi cyflogi ymarferwyr a oedd wedi'u cymhwyso'n dda ac yn wybodus 
yn eu rolau. Gwnaethom arsylwi bod gan yr ymarferwyr wybodaeth wych o blant, a oedd yn 
eu galluogi i ddiwallu eu hanghenion yn brydlon, ac roeddent yn addfwyn ac yn garedig â'r 
plant.  Gwnaethom arolygu sampl o ffeiliau'r staff a gweld prosesau recriwtio cadarn, a 
oedd yn sicrhau bod gan y staff y profiad a'r cymwysterau perthnasol.  Roedd gan yr holl 
ymarferwyr wiriadau cyfredol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar waith. Gwnaethom 
hefyd siarad â'r ymarferwyr, a gadarnhaodd eu bod wedi cael profiad da ac yn mwynhau eu 
gwaith. Roedd yr arweinwyr wedi cwblhau arfarniadau blynyddol a nodiadau goruchwylio ar 
gyfer yr ymarferwyr, ac roedd dogfennau i'w gweld yn profi hyn. Dywedodd y plant wrthym 
fod yr ymarferwyr yn garedig a'u bod yn gwrando arnynt. 

Mae gan arweinwyr systemau effeithiol a llwyddiannus ar waith ar gyfer rheoli recriwtio, 
nodi anghenion hyfforddi a gweithio gydag ymarferwyr i wella perfformiad.

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae arweinwyr yn rhoi gwybodaeth barhaus i'r rhieni ynglŷn â'r gwasanaeth ac mae 
ganddynt bartneriaethau pwysig â nhw ac â'r ysgol.

Roedd yr arweinwyr a'r ymarferwyr yn hawdd mynd atynt ac roeddent yn cyfathrebu'n 
agored â'r rhieni yn ôl yr angen.  Roedd y rhieni'n gallu siarad â'r ymarferwyr bob dydd ac 
roedd ganddynt gyfle i rannu eu barn yn ysgrifenedig trwy holiadur. Roedd cyfryngau 
cymdeithasol diogel yn gweithio'n dda i ddarparu gwybodaeth gyfredol a ffotograffau o 
weithgareddau yr oedd y plant wedi bod yn rhan ohonynt i rieni. Roedd y blwch 
awgrymiadau hefyd i'w weld yn rhoi cyfle i'r rhieni rannu eu barn a rhoi awgrymiadau. 
Dywedodd rhiant wrthym ei fod yn fodlon iawn ar y gwasanaeth a'i fod wedi'i ddefnyddio ar 
gyfer ei holl blant. Dywedodd wrthym ei fod yn derbyn gwybodaeth glir ynglŷn â diwrnod ei 
blentyn a bod ganddo berthynas dda â'r ymarferwyr a'r person â gofal, sy'n gyfeillgar ac yn 
broffesiynol. Mae perthnasau clòs â'r ysgol oherwydd mai pennaeth yr ysgol yw un o'r 
personau cofrestredig a bod rhai o gyfleusterau'r ysgol yn cael eu rhannu, fel y maes 
chwarae.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y partneriaethau â'r rhieni, â'r ysgol ac ag eraill o fudd i'r 
plant, a bod canlyniadau cadarnhaol yn deillio o hyn ar eu cyfer nhw a'u teuluoedd.



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
• Ychwanegu'r camau mewnol i'r asesiadau risg ysgrifenedig

• Ehangu’r broses o gynllunio gweithgareddau'r prynhawn i adlewyrchu'r meysydd 
dysgu o fewn y Cyfnod Sylfaen ac i adlewyrchu'n well yr amrywiaeth o weithgareddau 
sy'n darparu ar gyfer datblygiad cyffredinol y plant



6.   Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn

Roedd hwn yn arolygiad dirybudd, llawn a gynhaliwyd fel rhan o’n hamserlen arferol o 
arolygiadau. Gwnaeth un arolygydd ymweld â'r gwasanaeth ar 27 Tachwedd 2017 rhwng 
11.30am a 5.30pm.

Gwnaethom:

• archwilio sampl o ddogfennau a pholisïau

• arsylwi ar arferion a chwblhau arsylwadau gan ddefnyddio dull y Fframwaith Arsylwi 
Cryno ar gyfer Arolygu (SOFI 2) i gasglu tystiolaeth o ymgysylltiad y plant a'r gofal a 
oedd yn cael ei ddarparu gan ymarferwyr

• siarad â'r plant, dau riant a thri ymarferydd

• archwilio'r mannau a ddefnyddir

• adrodd ein canfyddiadau i'r person â gofal, sydd hefyd yn berson cofrestredig, a’r 
sawl a fydd y person cofrestredig yn y dyfodol

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

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


7.   Ynglŷn â'r gwasanaeth

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

Unigolion cyfrifol Eleri Williams 
Morfudd Roberts

Person â gofal Morfudd Roberts

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 56

Ystod oedran y plant Dwy flwydd a hanner hyd at 12 oed

Oriau agor 8am i 9am ac 11.20am i 6pm o ddydd Llun i ddydd 
Gwener ac yn ystod gwyliau'r ysgol

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy iaith (Cymraeg a Saesneg)

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 9 Mawrth 2016

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 27 Tachwedd 2017

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg?

Nac ydy

Ydy'r gwasanaeth yn darparu addysg 
blynyddoedd cynnar ar gyfer plant tair 
a phedair oed?

Nac ydy

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

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

Gwybodaeth ychwanegol:


