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el rhiant, dewis yr addysg orau i’ch
plentyn fydd un o’r penderfyniadau
pwysicaf fyddwch chi’n ei wneud.
Mae nifer fawr o rieni yn dweud fod
dewis addysg Gymraeg i’r plentyn wedi
profi yn brofiad gwerth chweil i’r plentyn
ac i’r teulu yn gyffredinol. Mae symud o
Gylch Meithrin i addysg Gymraeg yn gam
naturiol a phwysig i’ch plentyn er mwyn
iddo barhau gyda’i addysg trwy gyfrwng y
Gymraeg.

Mae’r Cylch Meithrin yn endid cyfreithiol
unigol ac yn sefydliad elusennol sy’n
derbyn cefnogaeth amhrisiadwy trwy fod
yn aelod o Mudiad Meithrin. Nod Mudiad
Meithrin ac felly’r Cylch Meithrin yw rhoi
cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru
fanteisio ar brofiadau blynyddoedd cynnar
trwy gyfrwng y Gymraeg.

Iaith y Cylch Meithrin
Cymraeg yw iaith y Cylch Meithrin.
● Mae’r un croeso i blant di-Gymraeg ag sydd i
blant Cymraeg eu hiaith.
● Mae pwyslais yn cael ei roi ar gynnig cyfle i bob
plentyn ddysgu ystod eang o sgiliau iaith Gymraeg.
● Mae ymchwil gan yr Athro Colin Baker ac Elen
Lloyd Roberts o Brifysgol Bangor yn nodi
pwysigrwydd Cylchoedd Meithrin Mudiad Meithrin
i ddyfodol yr iaith Gymraeg:
●

‘Dangosodd yr
ymchwil fod plant sy’n
mynychu cylchoedd
Mudiad Meithrin yn
datblygu’n sylweddol dros
ystod eang o sgiliau
iaith Gymraeg.’
Yr Athro Colin Baker

Setlo eich plentyn
yn y Cylch Meithrin
●

Mae croeso i chi aros gyda’ch
plentyn ar y dechrau i’w helpu i setlo.

●

Bydd staff y cylch yn gwneud yn si[r
y bydd eich plentyn yn setlo’n fuan ac
yn mwynhau ei hun yn y Cylch.

Sut allwch chi helpu yn
y Cylch Meithrin?
Beth fydd eich plentyn
yn ei wneud yn y cylch?
Mae amgylchedd pob Cylch yn gartrefol a
chroesawgar ac wedi’i gynllunio i hybu datblygiad
y plant. Bydd y plant yn cael cyfle i:
Chwarae a
chymdeithasu â
phlant eraill
● Dysgu trwy chwarae
tu mewn a thu allan
● Chwarae â thywod,
d[r, toes, t] bach
twt, jig-sos, teganau,
●

●
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gemau bwrdd,
beiciau, a.y.y.b.
Gweithgareddau
creadigol
Gwrando ar storïau
Canu a dawnsio
Amser byrbryd

●

Bydd cyfle i helpu gyda rhai gweithgareddau
penodol yn y Cylch e.e. tripiau.

●

Dewch â’r teulu i gyd i weithgareddau
codi arian y Cylch – rydym yn croesawu
help gan rieni gyda threfniadau
digwyddiadau cymdeithasol/codi arian.

●

Dewch i’r Cyfarfod Blynyddol a chynigiwch
syniadau a chefnogaeth i weithgareddau’r Cylch.

●

Mae cyfle i rieni fod ar y Pwyllgor Rheoli,
a gallwch sefyll i gael eich ethol yn un
o’r swyddogion e.e. cadeirydd, trysorydd,
ysgrifennydd. Y pwyllgor sy’n rheoli materion
y Cylch Meithrin – felly cysylltwch â nhw os
am drafod materion rheolaeth y Cylch.

Polisïau a
Gweithdrefnau’r
Cylch Meithrin
●

Mae gan y Cylch Meithrin nifer o bolisïau
penodol yngl]n â threfn a gweithgareddau’r
Cylch.

●

Mae’r Cylch yn aelod o Mudiad Meithrin ac
wedi’i yswirio trwy’r Mudiad.

●

Mae’r Cylch yn cydymffurfio â gofynion
deddfwriaeth ym mhob maes gan gynnwys
data, cyflogaeth, amddiffyn plant ac iechyd
a diogelwch. Gofynnwch i’r arweinydd
am gopi o’r polisiau hyn.

Amddiffyn
a diogelu plant
●

Mae hapusrwydd, diogelwch a ffyniant
pob plentyn yn holl bwysig.

● Mae gan bob Cylch Meithrin bolisi
penodol ar Amddiffyn a Diogelu plant –
sicrhewch eich bod yn cael copi
ohono ac yn ei ddarllen.

Rheoleiddio
●

Mae trefniadau staffio’r Cylch yn cydymffurfio
â gofynion cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru
(AGC) o ran cymhwyster, profiad, gwiriad
GDG yn ogystal ag oedran y plant a’r nifer y
gellir eu derbyn yn y Cylch Meithrin.

Trefn canmol a chwyno

●

Mae pob Cylch Meithrin yn derbyn arolwg
AGC i sicrhau eu bod yn cydymffurfio gydag
amodau’r cofrestriad.

●

Mae’r Cylch Meithrin yn croesawu eich
sylwadau ar y gwasanaethau a gynigir fel y
gellir ei wella yn ôl yr angen.

●

Pwyllgor rheoli’r Cylch sy’n gyfrifol am benodi,
cyflogi a diswyddo staff y Cylch.

●

Mae gan bob Cylch Meithrin bolisi Canmol a
Chwyno – a gwerthfawrogir eich sylwadau am y gwasanaeth.

Cyfle cyfartal
●

Bydd y Cylch Meithrin yn ceisio sicrhau fod
y gweithgareddau yn rhoi cyfle cyfartal i bob
unigolyn beth bynnag fo’i genedl, iaith neu’i
anghenion ychwanegol.

Diogelwch Data
Mae’r Cylch Meithrin yn ymrwymo
i sicrhau’r prosesu diogel a theg o
unrhyw ddata a dderbyniwn ac yn
cydymffurfio a rheoliadau GDPR.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda:
Cylch Meithrin:
Cefnogir ein gwaith gan:

www.meithrin.cymru
Mudiad Meithrin – arbenigwyr y blynyddoedd cynnar
Rhif Elusen - 1022320

MudiadMeithrin
@MudiadMeithrin

