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Ynglŷn â’r arolygiad
Cynhaliwyd yr arolygiad fel rhan o raglen genedlaethol o arolygiadau o’r ddarpariaeth
addysgol ar gyfer plant cyn oed ysgol gorfodol yng Nghymru. Fe’i comisiynwyd gan
Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
Diben arolygu yw nodi nodweddion da a diffygion er mwyn i ddarparwyr allu gwella
ansawdd yr addysg a gynigir a helpu plant i gyflawni eu llawn botensial. Diben arall
yw hysbysu rhieni a’r cyhoedd am ansawdd addysg feithrin. Rhaid rhoi copi o’r
adroddiad arolygu i bob rhiant/gofalwr sydd â phlentyn yn y feithrinfa a dylai fod ar
gael ar gais i bobl eraill.
Mae arolygwyr wedi defnyddio graddfa pum pwynt i gofnodi’r holl farnau. Dyma’r
diffiniadau graddau:
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 3
Gradd 4
Gradd 5

da gyda nodweddion rhagorol
nodweddion da a dim diffygion pwysig
nodweddion da’n gorbwyso diffygion
rhai nodweddion da, ond diffygion mewn meysydd pwysig
llawer o ddiffygion pwysig
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1.0

Cyd-destun y lleoliad

Cyd-destun lleoliad y feithrinfa
Meithrinfa breifat ddwyieithog sydd yn cynnig gofal dydd ac addysg yw Red Balŵn
Coch. Mae wedi ei lleoli yn agos i un o’r cyffyrdd dwyreiniol sydd yn bwyda’r M4 yn
Llanedeyrn, ar gyrion Dinas Caerdydd. Mae’r lleoliad yn gwasanaethu mewn ardal
sydd yn cael ei hystyried yn gymharol ffyniannus ac fe ddaw’r plant gan amlaf o
gefndiroedd proffesiynol.
Mae’r lleoliad yn ddarparydd addysg fel aelod o Bartneriaeth Datblygiad Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant Dinas Caerdydd. Mae hefyd yn aelod o’r Mudiad Ysgolion
Meithrin.
Mae cyfanswm o 17 o blant yn mynychu gwahanol sesiynau yn uned ‘Y Teigrod’. Mae
deg ohonynt yn dair oed a saith arall yn bedair. Cyfanswm o naw sydd ar hyn o bryd
yn derbyn llefydd wedi ei ariannu o dan drefniadau’r bartneriaeth leol. Mae’r lleoliad ar
agor yn ddyddiol, bore a phrynhawn.
Mae’r lleoliad yn medru darparu ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol, er,
adeg yr arolygiad, nid oedd unrhyw blant felly ar y gofrestr. Mae hefyd yn ddarparydd
ar gyfer plant o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig.
Saesneg yw iaith yr aelwyd rhan fwyaf o’r plant.
Cynhelir gweithgareddau mewn caban ar dir tŷ deulawr ac mae gan y plant hefyd
fynediad i ardd.
Caiff uned Y Teigrod ei staffio gan arweinydd ac un cymhorthydd sydd ganddynt
gymwysterau priodol ym maes gofal ac addysg plant yn y blynyddoedd cynnar. Mae’r
ddwy ohonynt yn gymharol newydd i’w swyddi. Mae strwythur rheolaethol y lleoliad yn
golygu bod staff yr Uned yn atebol i Rheolwraig Weithredol ac Uwch Rheolwraig.
Arolygwyd y lleoliad ddiwethaf gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cymru ym mis Mehefin 2009. Dyma’r tro cyntaf iddo gael ei arolygu gan Estyn.
Cynhaliwyd yr arolygiad ar foreau’r 28ain a’r 29ain o Ebrill 2010.

2.0

Prif ganfyddiadau’r adroddiad

2.1 Ansawdd a safonau cyffredinol darpariaeth addysgol a ph’un a yw’r
ddarpariaeth yn hyrwyddo’r nodau ar gyfer dysgu plant yn llwyddiannus ai
peidio
Mae rhai diffygion yn ansawdd a safonau’r ddarpariaeth addysgol, ond mae tystiolaeth
y gellir unioni’r rhain.
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2.2

Safonau a gyflawnir gan blant yn y chwe maes dysgu
Maes dysgu

Gradd ar gyfer plant o dan
bump oed

Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac
amrywiaeth ddiwylliannol

2

Medrau iaith, llythrennedd a chyfathrebu

2

Datblygiad mathemategol

3

Datblygiad yn y Gymraeg

Ddim yn berthnasol i’r arolygiad
hwn

Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd

2

Datblygiad corfforol

2

Datblygiad creadigol
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2.3

Barn arolygu ar ansawdd yr addysg a ddarperir gan y lleoliad
Ansawdd yr addysg

Gradd ar gyfer plant o
dan bump oed

Ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer datblygiad ysbrydol,
moesol, cymdeithasol a diwylliannol plant

2

Ansawdd y cynllunio ar gyfer dysgu plant

3

Ansawdd yr addysgu

3

Ansawdd asesu a chofnodi cynnydd plant, ac
adroddiadau i rieni a gofalwyr

2

Ansawdd y berthynas â rhieni, gofalwyr a’r gymuned

2

Y graddau y mae’r lleoliad yn cyfrannu at les plant

2

Ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth y lleoliad

3

Y cynnydd a wnaed gan y lleoliad wrth weithredu’r
materion allweddol ar gyfer gweithredu a nodwyd yn
yr adroddiad arolygu diwethaf
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Dyma’r arolygiad cyntaf

3.0

Y safonau a gyflawnir gan blant yn y chwe maes dysgu

Safonau a gyflawnir gan blant 3-4 oed a phlant 4-5 oed.
3.1

Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol

Mae datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol plant yn
dda heb unrhyw ddiffygion pwysig.
Nodweddion da
Mae pob plentyn wedi ymgartrefu’n dda ac wedi llwyddo i ymgyfarwyddo gyda
gweithdrefnau’r lleoliad. Mae ganddynt berthynas dda gyda’i gilydd ac mae bron bob
un ohonynt yn ymateb yn syth i gyfarwyddiadau’r staff.
Mae bron bob plentyn yn dangos parodrwydd i fentro wrth iddynt weithio yn yr
ardaloedd dysgu ac yn yr awyr agored. Mae lefelau canolbwyntio yn datblygu’n dda
yn y rhan fwyaf o blant ac maent yn dysgu i ddyfalbarhau pan mae pethau yn
ymddangos yn anodd iddynt.
Mae’r holl blant yn dangos lefelau da o annibyniaeth ac maent yn deall yr angen i
olchi eu dwylo ar ôl bod yn y tŷ bach, a chyn bwyta.
Mae ymwybyddiaeth bob plentyn o draddodiadau Cymru yn datblygu’n dda, ac felly
hefyd eu hymwybyddiaeth o ddiwylliannau eraill trwy astudio bywyd mewn gwledydd
tu hwnt i Gymru.
Maent i gyd yn mwynhau defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol i atgyfnerthu eu dysgu.
Diffygion
Nid oes unrhyw ddiffygion o bwys.

3.2

Medrau iaith, llythrennedd a chyfathrebu

Mae medrau iaith, llythrennedd a chyfathrebu plant yn dda heb unrhyw ddiffygion
pwysig.
Nodweddion da
Mae gan y rhan fwyaf o blant allu i wrando’n dda. Maent yn gwrando’n astud ar y
storïau amrywiol a gyflwynir iddynt ac mae nifer ohonynt yn ymateb yn eithaf da i
gwestiynu a sôn am y gwahanol gymeriadau.
Mae bron pob un o’r plant yn dilyn y cyfarwyddiadau a gânt yn y Gymraeg, yn gywir,
a defnyddiant ystod gynyddol o eiriau a brawddegau Cymraeg mewn cyd-destun
priodol.
Mae llawer o blant yn troi at lyfrau o’u gwirfodd, wedi dysgu sut i’w trin yn gywir ac yn
deall fod yna gysylltiad rhwng gair a llun. Mae bob plentyn yn adnabod eu henwau
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wrth hunan gofrestru. Mae nifer dda ohonynt yn adnabod enwau eu cymheiriaid,
gyda lleiafrif da erbyn hyn wedi dysgu sut i ysgrifennu eu henwau gyda chywirdeb
cynyddol.
Mae pob plentyn yn mwynhau arbrofi gyda gwahanol offer marcio dan do ac yn yr
awyr agored.
Diffygion
Nid oes unrhyw ddiffygion o bwys.

3.3

Datblygiad mathemategol

Mae nodweddion da yn natblygiad mathemategol plant yn gorbwyso’r diffygion.
Nodweddion da
Mae pob plentyn yn medru cyfrif yn gywir hyd at 10 ac mewn ambell achos, hyd at
20.
Mae pob plentyn yn dod i fedru didoli gwrthrychau cyfarwydd fel botymau, anifeiliaid,
darnau pasta a blociau yn ôl y meini prawf a roddwyd iddynt. Datblygant eu
dealltwriaeth o gyfatebiaeth un i un mewn gweithgareddau fel gosod bwrdd ar gyfer
cinio.
Mae’r plant, bron i gyd yn adnabod siapiau dau ddimensiwn sylfaenol a welir o’u
cwmpas.
Mae ganddynt ymwybyddiaeth gynnar o arian trwy weithgareddau fel chwarae rôl yn
prynu a gwerthu yn siop y lleoliad.
Diffygion
Annigonol yw’r defnydd wna’r plant o rigymau rhif i atgyfnerthu eu dealltwriaeth.
Nid ydynt yn cymryd rhan digon rheolaidd mewn gweithgareddau dŵr a thywod er
datblygu eu dealltwriaeth o gysyniadau sydd yn gysylltiedig â mas a chynhwysedd.

3.4

Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd

Mae gan blant wybodaeth a dealltwriaeth dda o’r byd ac nid oes unrhyw ddiffygion
pwysig.
Nodweddion da
Mae pob un o’r plant yn barod i archwilio’r hyn sydd o’u cwmpas ac yn elwa ar y
cyfleoedd gânt i werthfawrogi’r amgylchedd a’i bwysigrwydd. Mae ganddynt
ddealltwriaeth sylfaenol am y tymhorau a’u nodweddion.
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Maent i gyd yn gyfarwydd â phlannu a gofalu am hadau. Gallant adnabod gwahanol
ffrwythau a llysiau yn ôl eu henwau cywir.
Dangosa’r rhan fwyaf o blant chwilfrydedd naturiol wrth arsylwi ar ddatblygiad
penbyliaid y lleoliad o ddydd i ddydd a’r newid yn yr abwydfa maent wedi helpu ei
greu.
Maent yn ymuno â’r drafodaeth ddyddiol am y tywydd ac yn dechrau gwerthfawrogi’r
effaith y gall y tywydd ei gael arnynt, er enghraifft, yr angen i wisgo esgidiau glaw
mewn tywydd gwlyb.
Trwy eu teithiau o gwmpas Llanedeyrn, mae’r holl blant wedi dod i wybod am
swyddogaethau gwahanol fathau o siopau. Gwyddant hefyd am waith y milfeddyg a’r
ddynes lolipop.
Mae llawer o’r plant yn dechrau deall trefn dyddiau’r wythnos ac mae pob plentyn yn
gyfarwydd â threfn ddyddiol y lleoliad.
Diffygion
Nid oes unrhyw ddiffygion o bwys.

3.5

Datblygiad corfforol

Mae datblygiad corfforol plant yn dda heb unrhyw ddiffygion pwysig.
Nodweddion da
Mae pob plentyn yn gwneud defnydd cymwys o offer fel brwsys paent, rholeri,
pensiliau, sialc, creonau a sisyrnau mewn amrywiaeth o weithgareddau wrth iddynt
ddatblygu eu medrau echddygol manwl yn effeithiol.
Mae nifer dda o blant yn dangos cytgord llaw - llygad da wrth gymryd rhan mewn
gweithgareddau fel edafu pasta ar gyfer mwclis, llenwi potiau gyda chompost a rheoli
llygoden gyfrifiadurol.
Mae pob plentyn yn symud yn hyderus gyda fwyfwy o reolaeth gorfforol, cydbwysedd
a chydlyniad. Mae bron pob un yn sensitif i chwarae plant eraill.
Mae medrau echddygol bras y plant i gyd yn cael eu datblygu ymhellach wrth iddynt
ddefnyddio teganau mawr y mae angen eu pedlo, ynghyd â chyfleoedd i ddefnyddio’r
sleid.
Diffygion
Nid oes unrhyw ddiffygion o bwys.
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3.6

Datblygiad creadigol

Mae’r nodweddion da i ddatblygiad creadigol plant yn gorbwyso’r diffygion.
Nodweddion da
Mae pob un o’r plant yn mwynhau’r cyfleoedd i weithio’n greadigol gydag amrywiaeth
o ddefnyddiau gwneud a rhai naturiol. Cânt gryn hwyl wrth beintio ac fe ymdrechant i
greu cyfanweithiau deniadol. Maent yn siarad yn hyderus am eu gwaith ac yn gallu
esbonio pam maent yn gwneud eu dewisiadau.
Mae’r rhan fwyaf o’r plant yn hyderus yn chwarae rôl megis yng nghornel gartref y
lleoliad. Maent yn barod i ymwneud â chwarae dychmygus wrth iddynt wisgo i fyny
mewn gwahanol ddillad i ddynwared gwahanol rolau.
Mae nifer o unigolion yn ddigon hyderus i ganu ar ben eu hunain o flaen eu
cymheiriaid. Ar y cyfan, llwyddant i wneud hynny’n ddigon swynol.
Diffygion
Nid yw’r plant yn cymryd rhan yn ddigon rheolaidd mewn gweithgareddau sydd yn
datblygu eu gallu i ymateb i gerddoriaeth.
Cyfyngedig yw’r cyfleoedd gânt i ddysgu a pherfformio ystod digon eang o ganeuon a
hwiangerddi.

4.0

Ansawdd y ddarpariaeth addysgol

Ansawdd y ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant 3-4 oed a phlant 4-5 oed.
4.1

Ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer datblygiad ysbrydol, moesol,
cymdeithasol a diwylliannol plant

Mae ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a
diwylliannol plant yn dda heb unrhyw ddiffygion pwysig.
Nodweddion da
Mae gweithgareddau a gweithdrefnau beunyddiol y lleoliad yn meithrin yn effeithiol
ddealltwriaeth plant o werthoedd pwysig fel tegwch a pharch tuag at bobl eraill. Caiff
plant eu dysgu i weithio’n dda gyda’i gilydd a chânt eu hannog i fod yn gwrtais drwy’r
amser.
Gwneir ymdrechion da i sicrhau bod plant o gefndir ieithyddol Saesneg yn cael gafael
cadarn ar yr iaith Gymraeg. Caiff yr holl blant gyfleoedd i chwarae rhan mewn
gwahanol weithgareddau sy’n dathlu traddodiadau a diwylliant Cymru yn effeithiol.
Caiff plant gyfleoedd addas i ddysgu am ddathliadau Cristnogol fel y Geni. Hyrwyddir
eu hymwybyddiaeth am amryfaliaeth trwy eu hastudiaeth o wyliau arbennig megis
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Diwali a Blwyddyn Newydd y Tseiniaid, ac am fywyd ac arferion mewn gwledydd tu
hwnt i Gymru.
Diffygion
Nid oes unrhyw ddiffygion o bwys.

4.2

Ansawdd y cynllunio ar gyfer dysgu plant

Mae’r nodweddion da yn ansawdd y cynllunio ar gyfer dysgu plant yn gorbwyso’r
diffygion.
Nodweddion da
Mae’r staff yn raddol ymgyfarwyddo â chynllunio sydd yn adlewyrchu’n llawn ofynion
y Cyfnod Sylfaen fel y’u hamlinellir yn y Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3-7 oed yng
Nghymru.
Caiff pob plentyn gyfle cyfartal i fanteisio ar y rhaglen waith sy’n rhoi ystyriaeth
deilwng i’r holl feysydd dysgu dros gyfnod o amser. Rhoddir sylw priodol i
gydraddoldeb hiliol ac i feithrin ymwybyddiaeth plant o amryfaliaeth.
Cynllunnir trwy gyfres o themâu sydd yn ystyrlon i’r plant. Cânt fel arfer eu newid
bob hanner tymor.
Drwodd a thrwodd, ceir cydbwysedd rhwng cynllunio ar gyfer gweithgareddau sy’n
cael eu dewis gan blant a rhai sydd ganddynt ffocws penodol yn cael eu harwain gan
staff.
Diffygion
Ond yn ddiweddar mae’r cynllunio wedi dechrau rhoi sylw digonol i sicrhau
darpariaeth barhaus a thasgau ffocws i blant.
Mae tuedd i’r cynllunio ar gyfer tasgau ffocws fod yn adlewyrchol.

4.3

Ansawdd yr addysgu

Mae’r nodweddion da yn yr addysgu yn gorbwyso’r diffygion.
Nodweddion da
Mae’r staff yn meddu ar gymwysterau addas ac mae’r ddwy ohonynt yn cydweithio’n
dda gyda’i gilydd. Maent yn gyson yn y ffordd y maent yn trin y plant ac mae
ganddynt berthynas dda gyda hwythau a’u teuluoedd.
Darpara’r staff ofal, cymorth ac arweiniad sydd at ei gilydd yn dda. Anogir y plant yn
gadarnhaol ac fe ganmolir ymddygiad a chyflawniad da. Gwneir ymdrech dda i
ddatblygu hyder a gallu’r plant sydd yn newydd i’r iaith Gymraeg.
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Rhoddir cyfleoedd yn ystod y sesiynau i’r plant fynegi barn ac i chwarae’n rhydd a
gwneud dewisiadau eu hun.
Mae’r gefnogaeth a dderbynnir oddi wrth dîm ymgynghorol y bartneriaeth leol yn
helpu sicrhau bod gan staff ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ddatblygol o gwricwlwm a
methodoleg y Cyfnod Sylfaen. Mae’r mewnbwn hwn yn dechrau cael effaith ar
agweddau o’r ddarpariaeth a’r profiadau a gaiff plant yn ym meysydd dysgu.
Yn gyffredinol, gwneir defnydd addas o’r adnoddau, dan do ac yn yr awyr agored.
Diffygion
Mae rhai gweithgareddau yn parhau yn rhy hir ac nid yw cyflymdra’r addysgu yn
ddigon bywiog.
Nid yw’r rheolaeth o’r tasgau ffocws o hyd yn gwneud digon i symud dysgu’r plant
ymlaen.

4.4

Ansawdd asesu a chofnodi cynnydd plant ac adroddiadau i rieni a
gofalwyr

Mae ansawdd asesu a chofnodi cynnydd plant ac adroddiadau i rieni a gofalwyr yn
dda heb unrhyw ddiffygion pwysig.
Nodweddion da
Mae’r gweithdrefnau asesu a chofnodi yn effeithiol. Mae’r staff yn cadw nodiadau
maes ar ddatblygiadau arwyddocaol yn nysgu’r plant ac fe gaiff rhain eu trosglwyddo
i ffeiliau cofnod datblygiad a gedwir ar gyfer pob plentyn. Yn ychwanegol i hyn
cynhelir asesiadau cynlluniedig ddwywaith yn fisol. Mae rhain, ynghyd â’r nodiadau
maes yn gwneud cyfraniad effeithiol tuag at lunio darlun o gynnydd y plant dros
amser.
Caiff rhieni eu hysbysu’n dda am gynnydd eu plant. Caiff gwaith ei ddanfon adref yn
rheolaidd i’w ddathlu ac fe gynhelir nosweithiau rhieni ddwywaith y flwyddyn i drafod
cynnydd ac archwilio ffeiliau’r plant. Darperir adroddiadau ysgrifenedig ar gyfer rhieni
ac mae yna gyfle iddynt ymateb i’r adroddiadau trwy nodi sylwadau eu hunain.
Diffygion
Nid oes unrhyw ddiffygion o bwys, fodd bynnag, byddai’n arfer da i sicrhau bod yr
adroddiadau ysgrifenedig i rieni yn cael eu cyflwyno o dan benawdau meysydd y
Cyfnod Sylfaen.
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4.5

Ansawdd y berthynas â rhieni, gofalwyr a’r gymuned

Mae ansawdd y berthynas â rhieni, gofalwyr a’r gymuned yn dda heb unrhyw
ddiffygion pwysig.
Nodweddion da
Mae’r ymatebion o fewn yr holiaduron cyn-arolygiad a ddychwelwyd yn gadarnhaol
ac yn werthfawrogol o’r ddarpariaeth.
Mae rhieni yn cael cyfle i ymweld cyn i’w plant gychwyn ac fe gyflwynir iddynt becyn
eithaf cynhwysfawr sydd yn egluro sut mae’r lleoliad yn gweithio.
Mae’r staff yn cyfarch y plant a’u rhieni ar ddechrau pob sesiwn ac mae’r rhieni yn
cael cyfle i aros cyn hired ag sydd angen i’r plant setlo.
Lleolir hysbysfwrdd yn gyfleus wrth fynedfa’r lleoliad ac fe gaiff rhieni wybodaeth
bellach am waith y lleoliad trwy gyfrwng y cylchlythyron gaiff eu danfon adref tua
unwaith bod deufis.
Gwneir defnydd effeithiol o’r amgylchedd lleol ac ymweliadau gan unigolion i
gyfoethogi profiadau dysgu’r plant.
Diffygion
Nid oes unrhyw ddiffygion o bwys, ond, mae’n arfer da i gynnwys manylion am
feysydd dysgu’r Cyfnod Sylfaen o fewn y pecyn gwybodaeth a ddosberthir i rieni
newydd.

4.6

Y graddau y mae’r lleoliad yn cyfrannu at les plant

Mae’r graddau y mae’r lleoliad yn cyfrannu at les plant yn dda heb unrhyw ddiffygion
pwysig.
Nodweddion da
Mae gan y lleoliad bolisïau a gweithdrefnau clir ar gyfer lles plant ac fe’u gweithredir
yn gyson. Mae’r staff yn ofalgar o’r plant ac yn gwneud yn siŵr y cânt i gyd eu
gwerthfawrogi a’u cynnwys.
Mae’r trefniadau diogelwch yn briodol ac yn sicrhau nad oes yr un plentyn yn gadael
heb gwmni na bod unrhyw oedolyn yn dod i mewn yn ddirybudd.
Sicrheir bod plant yn golchi eu dwylo cyn bwyd ac fe ddarperir bwydydd iach ar eu
cyfer. Cânt gyfleoedd rheolaidd i chwarae’n egniol yn yr awyr agored.
Cynhelir asesiadau risg yn ddyddiol ac fe sicrheir caniatâd rhieni cyn mynd â phlant
oddi ar y safle.
Caiff dril tân eu cynnal yn dymhorol ac fe gedwir cofnod ohonynt.
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Mae polisi’r lleoliad ar Amddiffyn Plant yn glir ac mae’r staff yn ymwybodol o’r
gweithdrefnau cywir i’w dilyn.
Diffygion
Nid oes unrhyw ddiffygion o bwys.

4.7

Ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth yn y lleoliad

Mae’r nodweddion da i ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth yn y lleoliad yn
gorbwyso’r diffygion.
Nodweddion da
Mae’r arweinydd a’i chymhorthydd yn newydd i’w swyddi ac yn raddol ymgyfarwyddo
â gofynion eu rolau. Cymerant ran mewn cyfarfodydd byr anffurfiol cyn dechrau pob
sesiwn er mwyn rhannu gwybodaeth a thrafod gwaith y diwrnod hwnnw.
Cydweithiant yn effeithiol gyda’i gilydd.
Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd o holl staff y feithrinfa i drafod materion cyffredinol ac i
arfarnu’r ddarpariaeth yn anffurfiol.
Mae trefn oruchwyliaeth staff yn sicrhau bod yr arweinydd a’i chymhorthydd yn cael
eu mentora yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Mae’r arweinydd wedi derbyn cyfleoedd i
fynychu hyfforddiant y bartneriaeth leol ac mae hyn wedi cael effaith bositif ar waith y
lleoliad.
Diffygion
Ar hyn o bryd, nid oes gan y lleoliad weithdrefnau ffurfiol ar gyfer hunan-arfarnu a
chynllunio ar gyfer ei ddatblygiad.

4.8

Y cynnydd a wnaed gan y lleoliad wrth weithredu’r materion allweddol ar
gyfer gweithredu a nodwyd yn yr adroddiad arolygu diwethaf

Dyma’r tro cyntaf i’r lleoliad gael ei arolygu gan Estyn.
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5.0

Argymhellion

Mae angen i’r lleoliad:
A1:

Fynd i’r afael â’r diffygion sydd wedi eu nodi yn y meysydd dysgu.

A2:

Gyflwyno ar fyrder weithdrefnau ffurfiol ar gyfer hunan-arfarnu a chynllunio ar
gyfer gwelliant.

A3:

Wella ansawdd yr addysgu.

Rhaid i’r darparwr lunio cynllun gweithredu ymhen 40 diwrnod gwaith, neu 45
diwrnod gwaith os oes angen cyfieithu’r cynllun i’r Gymraeg neu o’r Gymraeg,
gan ddangos sut eir i’r afael â’r materion a nodir uchod. Rhaid rhoi’r cynllun
gweithredu i bob rhiant/gofalwr sydd â phlentyn yn y lleoliad. Rhaid anfon copi
o’r cynllun gweithredu at Gadeirydd y Bartneriaeth Blynyddoedd Cynnar a
Gofal Plant neu’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, fel y bo’n briodol, ac i’r
Awdurdod Lleol. Bydd arfarniad o’r camau a gymerwyd yn ffurfio rhan o’r
arolygiad nesaf.
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