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Polisi Gwisg Ysgol 

 

  

 

 

 
Mae gwisg ysgol yn cysylltu’r disgyblion â’r ysgol ac yn creu ymdeimlad o falchder ac o berthyn.  Credwn 
ei bod hefyd yn cyfrannu tuag at gynnal safonau disgyblaeth. 
 

 Caniateir gwisgo un pâr o glustlysau ‘stud’. Nid oes caniatâd i wisgo unrhyw dlysau arall i’r 
ysgol.   

 Ni chaniateir gwisgo colur.  

 Ni chaniateir lliwio gwalltiau yn liwiau annaturiol e.e. glas, piws, pinc, gwyrdd. 

 Caniateir paent ewinedd lliw naturiol ar winedd naturiol.  Ni chaniateir ewinedd ffug (false 
nails). 

Noder os gwelwch yn dda: 

MAE ANGEN RHOI ENW’R DISGYBL YN GLIR AR BOB DILLEDYN. 
 
Methiant i gydymffurfio: 
Os nad yw’r disgybl yn cydymffurfio gyda’r Polisi Gwisg Ysgol a’r rheolau a nodir uchod fe fydd athrawon 
yn codi’r mater gyda’r disgybl. Mewn sefyllfa o fethiant rheolaidd i ddilyn y Polisi fe fydd hawl gan yr 
athro i weithredu gan ddilyn y camau isod: 

1. Tro cyntaf mae diffyg cydymffurfio rhoddir rhybudd llafar i’r disgybl gydag eglurhad o’r hyn sydd 

ddim yn cydymffurfio gyda’r Polisi. 

2. Yr ail dro, rhoddir rhybudd llafar ac eglurhad, ac yna cysylltir gyda’r rhiant / gwarchodwr er 

mwyn codi pryder. 

3. Y trydydd tro, rhoddir rhybudd llafar a chysylltir eto â’r rhiant / gwarchodwr cyn rhoi’r disgybl 

mewn detention amser cinio. 

Ni fydd disgybl yn cael ei wahardd am beidio gwisgo'r wisg gywir, ond gall dderbyn sawl detention os oes 
patrwm parhaus o ddiffyg cydymffurfio 
 
Eithriadau: 
Ar adegau nid yw’n bosib i ddisgybl wisgo’r union wisg gywir.  Mewn achos o’r fath dylid darparu llythyr 
neu alwad ffôn yn esbonio’r broblem. Dim ond am wythnos gall ddisgybl beidio gwisgo'r union wisg 
gywir. 
 
Os oes cyflwr meddygol penodol sy’n golygu na all disgybl wisgo'r wisg gywir rhaid cael llythyr meddygol 
neu gofnod o fewn Cynllun Dysgu Unigol Anghenion Addysg Ychwanegol y disgybl yn nodi’r mater. 
Mewn achosion prin iawn, lle mae diffyg presenoldeb disgybl yn bryder enfawr bydd y Tîm Rheoli yn  
blaenoriaethu diogelwch a chynhwysiad y disgybl dros sicrhau fod y wisg yn gywir. Fodd bynnag fe fydd 
disgwyl i’r disgybl gydymffurfio â’r wisg yn yr hir dymor. 
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