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Ysgol Hafan y Môr 
 

Polisi Gwisg Ysgol 
 
Cyflwyniad 
 
Mae’n bolisi ysgol fod holl blant Ysgol Hafan y Môr yn gwisgo gwisg ysgol i’r ysgol a phan yn 
cynrychioli’r ysgol mewn gweithgareddau all-gyrsiol. Caiff cynnwys y wisg ysgol ei nodi ym 
mhrosbectws yr ysgol. 
 
Amcanion 
 
Mae ein polisi ar wisg ysgol wedi ei seilio ar y syniad y dylai gwisg ysgol: 
 
· gyfrannu at yr ymdeimlad o’r ysgol fel cymuned a fod pob plentyn yn perthyn iddi; 
 
· fod yn ymarferol ac yn daclus; 
 
· uniaethu’r plant a’r ysgol; 
 
· rwystro’r plant rhag ddod i’r ysgol mewn dillad a allai fod yn elfen gystadleuol rhwng y plant; 
 
· hybu yn y plant yr ymdeimlad eu bod yn gyfartal a’r plant eraill yn yr ysgol; 
 
· fod yn rywbeth y mae’r rhieni yn ei ystyried fel gwisg addas i’r ysgol; 
 
· fod yn rywbeth sy’n werth ei arian i’r rhieni; 
 
· fod yn wisg sydd wedi ei ddewis ar ôl rhoddi ystyriaeth i elfennau iechyd a diogelwch. 
 
Tlysau a gemwaith 
 
Am resymau iechyd a diogelwch, ni chaniateir i’r plant i wisgo tlysau (dim ond studs) a gemwaith. 
 
Rôl y rhieni 
 
Gofynnwn i’r rhieni sy’n anfon eu plant i’n hysgol i gefnogi’r polisi ar wisg ysgol. Cyfrifoldeb y rhieni 
yw sicrhau fod y plant yn gwisgo y wisg gywir, fod y wisg yn lan ac mewn cyflwr da. 
 
Rol y llywodraethwyr 
 
Mae’r llywodraethwyr yn cefnogi’r pennaeth wrth weithredu’r polisi ar wisg ysgol. Os cwyd trafodaeth 
am y wisg ysgol gan un o’r rhieni, bydd y llywodraethwyr yn ystyried y farn yn deg ac yn sensitif. 
Mae’r llywodraethwyr yn sicrhau fod y wisg ysgol yn helpu’r plant i wisgo gwisg sydd yn synhwyrol, 
yn ymarferol ac yn ddiogel. 
 
Monitro ac adolygu 
 
Cyfrifoldeb y llywodraethwyr a’r pennaeth yw sicrhau fod y polisi hwn yn cael ei adolygu a’i fod yn 
cael ei weithredu yn yr ysgol. 
 
 
Adolygir y polisi hwn yn flynyddol. 


