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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Clwb Gofal Teilo Sant yn darparu gwasanaeth allan o'r ysgol ar gyfer hyd at 36 o blant 
hyd at 12 oed. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o ffreutur yr ysgol, sydd wedi'i leoli mewn 
caban ar dir Ysgol Teilo Sant. Menter Bro Dinefwr sy'n darparu'r gwasanaeth a'r unigolion 
cyfrifol ar ran y cwmni yw Lynette Cherry, Owain Gruffydd a Linda Morris. Mae'r 
gwasanaeth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 3.15pm a 6.00pm. Nerys Howell a 
Linda Lewis yw'r personau â chyfrifoldeb. Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r plant yng Nghlwb Gofal Teilo Sant yn hapus ac yn dangos eu bod yn mwynhau yno. 
Maent yn cael rhai dewisiadau ac yn rhyngweithio'n dda â'i gilydd. Mae'r staff yn gwybod 
am ddewisiadau'r plant er bod rhai cyfleoedd yn cael eu colli i ddatblygu sgiliau 
annibyniaeth y plant. Roedd gan y plant ddigon o le i chwarae pan oeddent yn yr awyr 
agored ond prin oedd yr adnoddau priodol oedd ar gael iddynt. Mae angen gwella meysydd 
arwain a rheoli mewn perthynas â chadw cofnodion.

2. Gwelliannau
Roedd contract pob plentyn wedi'i ddiweddaru yn 2018 i gynnwys GDPR a manylion 
diweddaraf AGC. 

3. Gofynion ac argymhellion 

Gwnaethom hysbysu'r arweinwyr nad oeddent yn cydymffurfio â'r rheoliad mewn perthynas 
â chyflogi staff gan nad oedd yr arweinwyr yn goruchwylio nac yn arfarnu staff. 

Gwnaethom argymhellion mewn perthynas â gofal a datblygu, yr amgylchedd ac arwain a 
rheoli. Mae'r rhain wedi'u nodi yng nghefn yr adroddiad.
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1.  Llesiant 
Crynodeb 

Mae'r plant yn hapus ac wedi ymgartrefu yn y clwb. Gwnaethant ddweud wrthym eu bod yn 
mwynhau mynychu'r clwb, chwarae gyda'u ffrindiau a gwneud gweithgareddau fel lliwio, 
tynnu llun a chwarae yn yr awyr agored. Mae'r plant yn annibynnol ac yn dysgu sut i helpu 
eraill. 

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Mae'r plant yn gwneud dewisiadau ac yn mynegi eu hunain.

Gwelsom y plant yn dewis gweithgareddau a oedd ar gael iddynt. Aeth rhai o'r plant i 
ddewis gweithgareddau o'r cwpwrdd ar ôl cael dewis beth yr hoffent ei wneud. Rhoddwyd 
dewis o lenwadau i'r plant ar gyfer brechdanau eu byrbryd. Dywedodd y plant wrthym nad 
oedd rhaid iddynt gael brechdanau os nad oeddent yn dymuno. Bu'r rhan fwyaf o'r plant yn 
chwarae yn yr awyr agored ar gyfer rhan helaeth o'r sesiwn, ond nid oedd pawb am fynd 
allan ac arhosodd rhai ohonynt dan do. Roedd grŵp o blant am chwarae gêm gyfrifiadurol, 
a gwnaethant hynny am amser y cytunwyd arno yn unig. Yn ddiweddarach yn y sesiwn, 
paratowyd byrbryd arall i'r plant a gofynnodd rhai o'r plant a allent helpu, a gadawyd iddynt 
wneud hynny.

Mae'r plant yn hyderus ac mae ganddynt lais cryf.

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

Mae'r plant yn meithrin cydberthnasau cadarnhaol ac maent yn teimlo'n hyderus y caiff eu 
teimladau eu hystyried.

Gwelsom blant yn gwenu ac yn sgwrsio â'u ffrindiau ac â'r oedolion. Roedd y plant yn 
gwybod â phwy y gallent siarad os oeddent yn teimlo'n drist a gwnaethant ddweud eu bod 
yn teimlo'n ddiogel yn y clwb. Roedd y plant yn sgwrsio'n hyderus â ni gan ein cynnwys yn 
eu chwarae. Gofynnodd rhai ohonynt pam roeddem yno. Gofynnwyd i'r plant nad oeddent 
yn ymddangos eu bod yn chwarae a oeddent yn iawn a ph'un a oeddent am chwarae ag 
unrhyw beth arall, a gadawyd iddynt ddewis beth roeddent am ei gael.

Mae'r plant wedi ymsefydlu, maent yn hapus ac maent yn mwynhau chwarae â'i ffrindiau.

1.3 Pa mor dda y mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn rhyngweithio'n gadarnhaol â'i gilydd ac oedolion. 

Gwelsom y plant yn cyd-chwarae drwy gydol sesiwn y clwb. Clywsom y plant yn atgoffa 
plant eraill y dylent ofalu i beidio â chicio'r bêl mor uchel fel y gallai lanio ar y to. Roedd y 
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plant yn gwrtais iawn ac yn defnyddio 'os gwelwch yn dda' a 'diolch' drwy gydol y sesiwn. 
Bu grŵp o blant yn mwynhau lliwio gan rannu creonau a phinnau ffelt â'i gilydd. 

Mae'r plant yn rhyngweithio'n dda â'i gilydd, ymarferwyr a staff.

1.4 I ba raddau y mae plant yn mwynhau chwarae a dysgu?

Mae'r rhan fwyaf o'r plant yn mynd ati i chwarae wedi'i arwain ganddynt eu hunain yn y clwb 
yma ac yn dangos diddordeb yn yr hyn maent yn ei wneud.

Gwelsom blant yn dewis gweithgareddau a oedd ar gael iddynt ar ôl iddynt gyrraedd, yn 
cynnwys Lego a gweithgareddau lliwio. Gwnaethant ddweud wrthym eu bod yn mwynhau 
mynd allan i chwarae, a'u bod yn gwneud hynny y rhan fwyaf o ddiwrnodau. Roedd y plant 
yn gyffrous iawn wrth gystadlu yn erbyn ei gilydd ar y gêm gyfrifiadurol. Bu rhai plant yn 
canu i gerddoriaeth y gêm gan droi'r sain i fyny. 

Mae'r plant yn mwynhau chwarae yn fawr iawn ac yn ymgysylltu â'u chwarae.

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

Caiff y plant gyfleoedd i ddatblygu eu hannibyniaeth.

Dangosodd y plant hyder wrth ddewis pa weithgareddau oedd ar gael. Cafodd y plant 
gyfleoedd i ddatblygu sgiliau corfforol drwy weithgareddau chwarae yn yr awyr agored fel 
pêl-droed.  Fodd bynnag, ni chafodd y plant gyfleoedd i fod yn hollol annibynnol ar adegau 
byrbryd gan fod yr oedolion yn rhoi brechdanau wedi'u paratoi ymlaen llaw iddynt. 
Gofynnodd rhai plant a allent helpu i baratoi'r ail fyrbryd, a gadawyd iddynt wneud hynny.  

Mae'r plant yn datblygu eu hannibyniaeth ond caiff cyfleoedd eu colli ar adegau byrbryd.
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2. Gofal a Datblygiad 
Crynodeb 

Mae'r staff yn adnabod y plant yn dda ac yn rhoi gofal cadarn sy'n diwallu eu hanghenion. 
Maent yn creu awyrgylch hamddenol lle caiff y plant eu goruchwylio wrth chwarae. Caiff y 
rhyngweithio ei reoli'n gadarnhaol ac yn gyson. 

Ein canfyddiadau

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

Mae'r staff yn ymroddedig i gadw'r plant yn ddiogel ac yn iach y rhan fwyaf o'r amser gan 
sicrhau eu bod yn cael gweithgareddau corfforol bob dydd. Maent yn dilyn polisïau a 
gweithdrefnau diogelwch perthnasol  

Dywedodd y plant wrthym eu bod wedi cael yr hyfforddiant cymorth cyntaf ac amddiffyn 
plant diweddaraf. Ar ôl cyrraedd y clwb, rhoddwyd dewis o frechdanau jam neu sbred 
siocled i'r plant. Roedd diodydd ar gael i'r plant helpu eu hunain drwy gydol y sesiwn o jwg 
o sgwash a baratowyd gan y staff.  Yn ddiweddarach yn y sesiwn, ar ôl i sawl plentyn gael 
eu casglu gan eu rhieni, roedd byrbryd o ffrwythau, llysiau a chrystiau bara ar gael. 
Dywedodd y rhieni wrthym fod eu plant yn aml yn colli'r byrbryd opsiwn 'iach' sydd ar gael 
yn ddiweddarach am 5.00pm, am eu bod wedi cael eu casglu ganddynt. Roedd hyn yn 
golygu mai dim ond dewis o frechdan jam neu sbred siocled a roddwyd i'r plant hynny. 
Atgoffwyd y plant i gyd i olchi eu dwylo cyn eistedd i gael byrbryd. Fodd bynnag, cyn y 
sesiwn byrbryd gyntaf, golchodd yr holl blant eu dwylo mewn powlen o ddŵr a defnyddio 
tywelion papur i sychu eu dwylo. Cyn yr ail sesiwn byrbryd, defnyddiodd y plant i gyd 
sinciau yn y prif adeilad i olchi eu dwylo. Gwelsom fod y llyfr cofnodi damweiniau wedi cael 
ei lenwi a'i lofnodi gan y rhieni. Dywedodd y rhieni wrthym, drwy sgyrsiau a holiaduron eu 
bod yn bryderus ynghylch y ffaith bod aelodau o staff yn mynd â chwpanau o de a choffi 
allan i'r awyr agored a'u gosod ar byst ffens a allai beri risg i'r plant a oedd yn chwarae 
gerllaw. 

Mae'r staff yn cadw'r plant yn ddiogel y rhan fwyaf o'r amser, ond mae angen sicrhau y caiff 
risgiau posibl eu nodi a'u dileu. Nid yw'r arweinwyr bob amser yn gyson â'u gweithdrefnau 
hylendid. 

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

Mae'r staff yn atgoffa'r plant i ryngweithio'n briodol ac i ganmol ymddygiad cadarnhaol.

Clywsom staff yn canmol ac yn diolch i'r plant am fod yn gwrtais "oh you are so polite, thank 
you". Roedd y staff yn canmol y plant am liwio yn daclus ac am wrando pan oedd yn amser 
i glirio'r gweithgareddau. Roedd y staff yn cydnabod plant a oedd yn dawel gan ofyn iddynt 
a oeddent yn iawn ac am gael amser tawel. Dywedodd y rhieni wrthym fod y staff yn 
gyfeillgar, yn llawn gofal ac yn gefnogol iawn.
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Mae'r staff yn rheoli'r rhyngweithio yn gyson.

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

Mae'r staff yn gadael i'r plant arwain eu chwarae eu hunain, gan gydchwarae â nhw os 
bydd y plant am iddynt wneud hynny.  

Rhoddodd y staff weithgareddau i'r plant gan eu hannog i fynd i chwarae â'r hyn a oedd ar 
gael. Gwelsom aelodau o staff yn eistedd i sgwrsio am eu diwrnod yn yr ysgol. Roedd 
byrbrydau a diodydd yn cael eu paratoi i'r plant gan amlaf. Roedd y staff yn sicrhau bod y 
plant yn cael rhwydd hynt i ddefnyddio’r toiledau. Cymraeg yw prif iaith y gwasanaeth. 
Gwelsom restr o alergeddau ac anghenion deieteol y plant a oedd ar gael i'r staff. 
Dywedodd y staff wrthym eu bod yn cynllunio gweithgareddau fel paentio wynebau a 
chrefftau ond eu bod hefyd yn gadael i'r plant wneud penderfyniadau ynghylch beth yr 
hoffent ei wneud. Roedd y staff yn annog y plant i flasu bwydydd newydd fel rhuddygl, a 
oedd ar gael yn ystod y sesiwn.  

Mae'r staff yn mynd ati i hyrwyddo chwarae, dysgu a datblygiad y plant, er bod cyfleoedd yn 
cael eu colli i ddatblygu sgiliau annibynniaeth yn ystod amser byrbryd.
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3. Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Caiff y gwasanaeth ei redeg o ffreutur yr ysgol. Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr 
amgylchedd yn lân, yn cael ei gynnal a bod yr ardal a'r adnoddau yn addas ar gyfer ystod 
oedran y plant sy'n derbyn gofal, er bod yr amrywiaeth o adnoddau yn gyfyngedig. 

Ein canfyddiadau

3.1 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel?

Mae gan yr arweinwyr brosesau ar waith i sicrhau bod yr amgylchedd yn lân ac yn ddiogel. 

Roedd yr ardal lle roedd y plant yn derbyn gofal yn lân. Roedd asesiadau risg wedi'u 
cwblhau ar gyfer yr holl ardaloedd. Gofynnwyd i ni lofnodi cofnod ymwelwyr wrth i ni 
gyrraedd a gadael. Roedd y staff yn cofnodi amseroedd cyrraedd a gadael y plant bob 
diwrnod. Roedd ymarferion tân yn cael eu cynnal bob tymor a'u cofnodi yn y gofrestr. 
Roedd pob darn o gyfarpar trydanol wedi cael prawf PAT ym mis Ionawr 2018. Roedd 
gorchuddion ar bob rheiddiadur. Roedd y brif gât i mewn i'r iard yn cael ei chadw ar glo a 
dim ond y staff a allai ei hagor. Fodd bynnag, nid oedd cloch y drws a oedd wedi'i gosod ar 
y wal yn gweithio ac roedd y plant yn galw'r staff pan oeddent yn gweld rheini'n cyrraedd i 
gasglu eu plant. Dywedodd y rhieni wrthym y gall hyn beri problemau dros y gaeaf, pan 
fydd pawb o dan do gan na allant weld y rhieni yn aros wrth y giât i gasglu eu plant.    

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

3.2 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas?

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd lle ceir digon o 
le ar gyfer nifer y plant sy'n bresennol. 

Roedd y gofal a ddarparwyd mewn ffreutur ysgol / caban, ac roedd yr adnoddau a storiwyd 
yno ar gael i'r staff a'r plant. Roeddent yn gallu defnyddio ardal awyr agored fawr, sef iard yr 
ysgol. Dywedodd y plant wrthym eu bod yn mwynhau chwarae yn yr awyr agored a'u bod 
yn gwneud hynny y rhan fwyaf o ddiwrnodau. Roedd y plant yn eistedd i gyd-fwyta wrth 
fyrddau bwyta addas. Nid oedd unrhyw ardal dawel benodol, er bod ardal fach wedi'i 
charpedu lle gallai'r plant fynd i gael amser tawel. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas ar gyfer plant o bob oed.

3.3 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a’r cyfarpar o 
ansawdd?

Prin iawn oedd yr adnoddau, cyfarpar a theganau a oedd ar gael i'r plant.

Roedd yr holl gyfarpar wedi'i storio mewn uned ac ar silffoedd yn yr ystafell, a oedd ar gael 
i'r plant. Roedd y cyfarpar yn cynnwys cyfarpar crefft, creonau a phapur, Lego, gemau 
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bwrdd, trên a chledrau, llyfrau a dillad gwisg ffansi. Nid oedd unrhyw gyfarpar ar gyfer 
chwarae yn yr awyr agored. Dywedodd y staff wrthym eu bod wedi gofyn am adnoddau gan 
yr arweinwyr ond na wrandawyd arnynt bob amser. Roedd rhai plant wedi dod â'u peli eu 
hunain i mewn ar gyfer chwarae yn yr awyr agored. 

Nid yw'r arweinwyr yn sicrhau bod amrywiaeth eang o adnoddau a chyfarpar ar gael i'r 
plant.
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4. Arwain a Rheoli
Crynodeb 

Ni chaiff y staff eu rheoli'n effeithiol bob amser, ac mae angen i'r arweinwyr sicrhau y caiff 
cofnodion eu cadw'n gyson a'u gwblhau'n gywir bob amser. Mae gan yr arweinwyr 
systemau ar waith ar gyfer hunanwerthuso. Mae polisïau a gweithdrefnau ar gael yn y 
gwasanaeth.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae'r arweinwyr yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau a'r safonau gofynnol 
cenedlaethol y rhan fwyaf o'r amser, ond mae angen gwneud gwelliannau er mwyn sicrhau 
bod y trefniadau arwain yn gwbl Effeithiol.

Roedd y datganiad o ddiben ar gael ac wedi'i ddiweddaru. Roedd polisïau ar gael. 
Edrychwyd ar sampl o ffurflenni cofrestru'r plant a gwelwyd eu bod wedi'u diweddaru'n 
ddiweddar i gynnwys gwybodaeth am GDPR. Roedd pob ffurflen yn cynnwys cydsyniad 
meddygol mewn argyfwng, caniatâd rhieni, rhifau ffôn ac anghenion unigol. Dywedodd y 
staff wrthym nad oeddent o'r farn eu bod yn cael cefnogaeth dda gan yr arweinwyr, ac nid 
oedd yr ymweliadau gan yr unigolion cyfrifol yn rheolaidd. Dywedodd y rhieni wrthym nad 
oeddent yn gwybod beth oedd y broses ar gyfer gwneud cwyn ffurfiol i'r gwasanaeth.

Nid yw'r trefniadau arwain yn effeithiol bob amser.

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

Mae gan yr arweinwyr system ar waith i werthuso'r gwasanaeth a chynllunio ar gyfer 
gwelliannau.

Gwelsom adroddiad ansawdd gofal ar gyfer y flwyddyn bresennol, er bod y cynnwys yn 
union yr un fath ag adolygiad 2016. Nid oedd yr adolygiad yn nodi safbwyntiau'r rheini a'r 
plant, a sut roeddent wedi defnyddio'r wybodaeth i wella'r gwasanaeth. 

Mae system ar waith ar gyfer hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwelliannau, ond mae 
rhai meysydd y mae angen gwella arnynt er mwyn sicrhau bod y system yn ystyrlon a 
chywir ar gyfer y flwyddyn bresennol.

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

Mae angen i'r arweinwyr wneud gwelliannau i'r trefniadau rheoli staff ac adnoddau eraill.  

Roedd yr unigolion cyfrifol wedi ceisio'r rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol mewn 
perthynas ag addasrwydd y staff ar gyfer eu rolau cyn iddynt gael eu cyflogi. Fodd bynnag, 
nid oeddent yn cynnwys tystysgrifau hyfforddiant cymorth cyntaf ac amddiffyn plant y staff, 
er bod y staff wedi dweud wrthym eu bod wedi cwblhau'r hyfforddiant. Ni welsom unrhyw 
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gofnodion o arfarniadau na phrosesau goruchwylio blynyddol a dywedodd rhai aelodau o 
staff wrthym nad oeddent wedi cael arfarniad ers iddynt ddechrau gweithio yno a dywedodd 
eraill wrthym nad oeddent wedi cael arfarniad ers sawl blwyddyn. Dywedodd y rhieni a'r 
plant wrthym eu bod yn gwybod â phwy y dylent siarad os bydd ganddynt unrhyw bryderon.  

Mae'r trefniadau rheoli staff ac adnoddau yn anghyson ac mae angen eu gwella. Mae 
angen gwneud gwelliannau er mwyn sicrhau y caiff safbwyntiau staff eu clywed.  

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae gan yr arweinwyr gydberthnasau da â'r ysgol lle y lleolir y clwb. 

Gwelsom fod sgyrsiau hamddenol yn digwydd rhwng y rhieni a'r staff wrth iddynt gasglu eu 
plant a dywedodd y plant wrthym mai dyma sut roedd y rhieni'n cael gwybod am unrhyw 
ddatblygiadau yn y gwasanaeth. Dywedodd rhieni wrthym eu bod yn gwerthfawrogi'r 
gwasanaeth gan ganmol natur ofalgar y staff. Dywedodd rhieni eraill wrthym nad oeddent 
o'r farn bod y staff yn cyfathrebu'n dda â nhw ynghylch amser eu plentyn yn y gwasanaeth.  

Mae gan y gwasanaeth bartneriaethau da â'r ysgol, ond mae angen gwella'r partneriaethau 
â'r rhieni.
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5.  Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1       Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Dim

5.2 Argymhellion ar gyfer gwella 
Gwnaethom argymell fod yr arweinwyr yn gwneud y canlynol:

 datblygu annibyniaeth plant yn ystod amser byrbryd;

 sicrhau bod byrbrydau iach a dŵr yfed ar gael i bob plentyn; 

 sicrhau bod pob plentyn yn golchi ei ddwylo o dan dap dŵr glân bob amser, er mwyn 
osgoi croeshalogi;

 sicrhau bod y staff yn cadw pob diod boeth i ffwrdd o ardal chwarae'r plant;

 gosod system lle gall y rheini roi gwybod i'r staff eu bod wrth y giât i gasglu eu plant;

 darparu amrywiaeth ehangach o deganau ac adnoddau i'r gwasanaeth; 

 sicrhau bod ansawdd yr adroddiad gofal yn ystyrlon ac y caiff ei ddiweddaru bob 
blwyddyn;

 sicrhau bod tystysgrifau hyfforddiant y staff yn cael eu cadw yn ffeiliau'r staff.
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6.  Sut y cynhaliwyd yr arolygiad hwn gennym 

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arferol o arolygiadau.

 Cynhaliodd un arolygydd un ymweliad â'r gwasanaeth ar 6 Gorffennaf 2018 am 
gyfanswm o ddwy awr a hanner ac ymweliad adborth ar 14 Medi 2018 am gyfanswm 
o awr;

 edrychwyd ar sampl o ddogfennau a pholisïau a oedd yn cynnwys ffeiliau'r staff, 
ffeiliau'r plant, dogfennau cynllunio, ymarferion tân a pholisïau;

 gwnaethom arsylwi'r plant a'r gofal a ddarparwyd gan y staff;

 gwnaethom siarad â'r staff, y rhieni, y person â chyfrifoldeb a'r plant;

 cawsom dri holiadur gan rieni;

 gwnaethom archwilio'r safle y tu mewn a'r tu allan.

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.careinspectorate.wales/


Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gofal Dydd Plant
Gofal y Tu Allan i'r Ysgol

Unigolyn Cyfrifol Linda Morris
Owain Gruffydd
Lynette Cherry

Person â chyfrifoldeb Nerys Howell
Linda Lewis

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 36

Ystod oedran y plant 3 – 11 oed

Oriau agor Dydd Llun i ddydd Gwener 3.15am – 6.00pm

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

9 Mehefin 2015

Dyddiad yr ymweliad(au) arolygu 6 a 14 Medi 2018

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Nac ydy 

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

Nac ydy 

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
cynnig rhagweithiol ar gyfer y 
Gymraeg?

Mae hwn yn wasanaeth sy'n darparu'r 'Cynnig 
Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg. Mae'n darparu 
gwasanaeth sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 
anghenion y Gymraeg ac anghenion diwylliannol 
pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei 
ddefnyddio.

Gwybodaeth Ychwanegol:


