Polisi Gwisg Ysgol
Cyflwyniad
Mae'n bolisi gan yr ysgol bod pob plentyn yn gwisgo gwisg ysgol tra'n mynychu'r ysgol neu wrth
gymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnwyd-ysgol y tu allan i oriau ysgol arferol. Rydym yn darparu
rhestr gyflawn o'r eitemau sydd eu hangen ar gyfer gwisg ysgol yn ein prosbectws yr ysgol.
Nodau ac amcanion
Mae ein polisi ar wisg ysgol yn seiliedig ar y syniad bod gwisg ysgol yn:
• hyrwyddo ymdeimlad o falchder yn yr ysgol;
• ennyn ymdeimlad o gymuned a pherthyn tuag at yr ysgol;
• yn ymarferol ac yn smart;
• adnabod y plant â'r ysgol;
• yn atal plant rhag dod i'r ysgol mewn dillad ffasiwn a allai fod yn tynnu sylw yn y dosbarth;
• gwneud i blant deimlo'n gyfartal â'i gilydd o ran ymddangosiad;
• yn cael ei ystyried yn addas ar gyfer gwisgo ysgol a gwerth da am arian gan y rhan fwyaf o rieni;
• yn cael ei chynllunio gyda iechyd a diogelwch mewn golwg.
Gemwaith
Ar sail iechyd a diogelwch nid ydym yn caniatáu i blant wisgo gemwaith yn ein hysgol. Yr eithriadau
i'r rheol hon yw stydiau clust-dlysau mewn clustiau wedi'u tyllu, a gwrthrychau bach o arwyddocâd
crefyddol, megis croes ar gadwyn. Gofynnwn i'r plant naill ai i symud gwrthrychau hyn yn ystod AG a
gemau, neu eu gorchuddio â phlaster, i'w hatal rhag achosi anaf.
Torri Gwallt Eithafol
Nid yw'r ysgol yn caniatáu plant i gael torri gwallt 'eithafol' a allai wasanaethu fel tynnu sylw at blant
eraill.
Esgidiau
Mae'r ysgol am i bob plentyn i dyfu'n oedolion iach. Rydym yn credu ei bod yn beryglus i blant wisgo
esgidiau sydd â gwadnau platfform neu sodlau uchel, felly nid ydym yn caniatáu i blant wisgo
esgidiau o'r fath yn ein hysgol.

Rôl y rhieni
Gofynnwn i bob rhiant sy'n anfon eu plant i'n hysgol i gefnogi'r polisi gwisg ysgol. Rydym yn credu
bod gan rieni ddyletswydd i anfon eu plant i'r ysgol wedi gwisgo yn gywir ac yn barod ar gyfer eu
gwaith ysgol o ddydd i ddydd. Un o gyfrifoldebau rhieni yw sicrhau bod eu plentyn yn cael y wisg
gywir, a'i fod yn lân ac mewn cyflwr da.
Os hoffai unrhyw riant addasu'r polisi gwisg ysgol, dylent gyflwyno sylwadau, yn y lle cyntaf, at y
pennaeth. Mae'r ysgol yn croesawu plant o bob cefndir a chymunedau ffydd. Os oes rhesymau
difrifol, er enghraifft ar sail grefyddol, pam rhieni'n dymuno i'w plant wisgo dillad sy'n wahan ol i'r
wisg ysgol, bydd yr ysgol yn edrych â chydymdeimlad ar geisiadau o'r fath.
Rôl y llywodraethwyr
Mae'r corff llywodraethol yn cefnogi'r pennaeth wrth weithredu'r polisi gwisg ysgol. Mae'n ystyried
yr holl sylwadau gan rieni ynghylch y polisi gwisg ac yn cysylltu gyda'r pennaeth i sicrhau bod y
polisi'n cael ei weithredu'n deg a chyda sensitifrwydd.
Cyfrifoldeb y llywodraethwyr yw sicrhau bod y wisg ysgol yn cwrdd â'r holl reoliadau sy'n ymwneud
â chyfle cyfartal.
Mae'r llywodraethwyr yn sicrhau bod y polisi gwisg ysgol yn helpu'r plant i wisgo'n synhwyrol, mewn
dillad sy'n para'n dda, yn ddiogel ac yn ymarferol.
Monitro ac adolygu
Mae'r corff llywodraethol yn monitro ac yn adolygu polisi gwisg ysgol drwy:
• gofyn am farn rhieni, er mwyn sicrhau eu bod yn cytuno gyda ac yn cefnogi'r polisi;
• ystyried, gyda'r pennaeth, unrhyw geisiadau gan rieni i blant unigol gael caniatâd arbennig mewn
perthynas â gwisg ysgol;
• ei gwneud yn ofynnol i'r pennaeth roi adroddiad i'r llywodraethwyr ar y ffordd y mae'r polisi gwisg
ysgol yn cael ei roi ar waith.

