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GWISG YSGOL BLWYDDYN 7 - 11
•

Crys neu flows ysgol wen, plaen, llewys byr neu lewys hir gyda botwm lan at y gwddf.
Dim bathodynnau e.e. bathodyn clwb rygbi ar y crys.

•

Tei swyddogol yr ysgol.

•

Siwmper goch swyddogol yr ysgol â bathodyn yr ysgol arni. Ni chaniateir hoodies,
cotiau/siwmperi chwaraeon, cardigans na siwmperi eraill.

•

Sgert ddu blaen ddim byrrach na thop y penglin neu drowsus du plaen. Ni chaniateir
‘jeans’, culottes, cords, dungarees, leggings, trowsus capri, sgertiau hir na ffrogiau.

•

Teits du, neu sanau du plaen.

•

Addurniadau gwallt lliw naturiol/tywyll yn unig.

•

Lliw gwallt naturiol yn unig. Ni chaniateir lliw gwallt annaturiol, patrymau neu
linellau wedi'u heillio yn y gwallt.

•

Esgidiau du plaen. Ni chanietir sodlau, boots, trainers, sandalau na flip-flops.

•

Cot aeaf neu got law du, glas neu llwyd tywyll. Ni chanietir siacedi denim.

•

Dim tlysau o unrhryw fath.

Canlyniadau torri rheolau gwisg ysgol
Bydd yr ysgol yn cadw unrhyw eitemau o ddillad sydd yn torri rheolau gwisg
yr ysgol tan ddiwrnod olaf yr hanner tymor.
Nid oes caniatad gan unrhyw ddisgybl i wisgo unrhyw dlysau yn yr ysgol. Disgwylir i
ddisgyblion dynnu tlysau cyn cyrraedd y safle. Rhoddir unrhyw dlysau sydd gan ddisgybl
i’r Pennaeth Cynnydd priodol. Bydd y Pennaeth Cynnydd yn cadw’r tlysau yn ddiogel tan
ddiwedd y dydd yn yr achos gyntaf ac yna ym mhob achos arall, am bump diwrnod ysgol
neu nes iddynt dderbyn llythyr gan riant / warcheidwad yn gofyn am yr eitem yn ôl.
Y Pennaeth fydd â’r gair olaf ynglyn ag unrhyw fater torri rheol gwisg ysgol.
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GWISG YSGOL BLWYDDYN 12 - 13
● Crys neu flows ysgol wen, plaen, llewys byr neu lewys hir gyda botwm lan at y gwddf.
Dim bathodynnau e.e. bathodyn clwb rygbi ar y crys.
● Tei swyddogol y Chweched (du a melyn).
● Blaser ddu swyddogol yr ysgol â bathodyn yr ysgol arni.
•

Caniateir siwmper ddu plaen ‘v-neck’ neu gardigan ddu plaen. Ni chaniateir hoodies,
cotiau/siwmperi chwaraeon, siwmperi round-neck, na siwmperi eraill.

● Sgert ddu blaen ddim byrrach na thop y penglin neu drowsus du plaen. Ni chaniateir
‘jeans’, culottes, cords, dungarees, leggings, trowsus capri, sgertiau hir na ffrogiau.
● Teits du neu sanau du plaen.
● Addurniadau gwallt lliw naturiol/tywyll yn unig.
● Lliw gwallt naturiol yn unig. Ni chaniateir lliw gwallt annaturiol, patrymau neu
linellau wedi'u heillio yn y gwallt.
● Esgidiau du plaen. Ni chanietir sodlau, trainers, sandalau na flip-flops
● Cot aeaf neu got law du, glas neu llwyd tywyll. Ni chanietir siacedi denim.
● Caniateir un pâr o glustdlysau bach (studs) yn y glust yn unig. Ni chaniateir studs neu
dlysau yn y trwyn nac yn y gwefus.

