YSGOL BRYNREFAIL
Polisi Gwisg Ysgol
GWISG YSGOL
Mae disgwyl i’r disgyblion sy’n mynychu’r Ysgol wisgo gwisg arbennig. Mae llawer rheswm am hyn ond y prif reswm yw dangos
eu bod yn ddisgyblion Ysgol Brynrefail a’u bod yn falch o’r Ysgol. Cefnogir y wisg ysgol gan y Corff Llywodraethol. Gall rhieni,
mewn achos o angen, wneud cais am grant dillad ysgol i’r Awdurdod Addysg. Dewiswyd y wisg i gynrychioli beth a gredir sy’n
rhesymol o ran pris a bod modd eu prynu’n lleol. Bydd dehongli cydymffurfiaeth â’r wisg ysgol yn unol â disgresiwn y Prifathro.
Mae cyflenwyr y wisg yn cynnwys siopau dillad lleol:
Orchid Fashions, Caernarfon 01286 675066 a Bangor 01248 354777
Na-Nog, Caernarfon 01286 676946
Siop Trefor Jones, Caernarfon 01286 676612
Brodwaith, Pentrefoelas: www.brodwaithdirect.co.uk 01690 770393
Snowdon Embroidery, Waunfawr: www.snowdonembroidery.co.uk 01286 650532
Mae’n bwysig bod pob dilledyn ag enw’r disgybl yn glir arno.
GWISG DISGYBLON BLWYDDYN 7,8,9, 10 ac 11 (*genethod yn unig)








Crys polo gwyn - gyda logo’r Ysgol arno
Crys chwys gwyrdd tywyll - gyda logo’r Ysgol arno
Trowsus plaen du - (nid jeans) neu *sgert ysgol blaen ddu
Trowsus bach (shorts) plaen du – Tymor yr Haf yn unig
Hosanau plaen tywyll neu * ‘tights’ plaen tywyll
Esgidiau plaen du (nid trainers)
Côt dywyll blaen

Gemwaith - am resymau diogelwch, mae disgwyl i ddisgyblion beidio â gwisgo gemwaith ond fe ganiateir i ddisgyblion
wisgo un ‘stud’ yn unig ym mhob clust os dymunir.
GWISG ADDYSG GORFFOROL










Crys chwaraeon gwyrdd â llinell goch
Crys T gwyn
Bechgyn - sanau du/Genethod - sanau gwyrdd
Siorts du
Trowsus trac du
Trainers/pymps i’r gampfa
Esgidiau pêl-droed ar gyfer gemau ar y caeau gwair
‘Shin pads’ ar gyfer hoci, peldroed a rygbi
Awgrymir yn gryf bod disgyblion yn gwisgo arbedwr danedd ar gyfer gemau tîm.

Gemwaith - dim i’w gwisgo o gwbl mewn gwersi addysg gorfforol.
GWISG MYFYRWYR BLWYDDYN 12 A 13 (*genethod yn unig)








Crys gwyn plaen - (nid crys polo)
Tei Ysgol gyda logo 6ed Dosbarth yr Ysgol - ar gael o Orchid Fashions
Siwmper ddu blaen gwddf ‘V’ - gyda logo 6ed Dosbarth yr Ysgol - ar gael o Orchid Fashions
Trowsus plaen du - (nid jeans) neu *sgert ysgol blaen ddu
Hosanau plaen tywyll new *tights plaen tywyll
Esgidiau plaen du (nid trainers)
Côt dywyll blaen

Gemwaith - am resymau diogelwch mae disgwyl i fyfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 fod yn rhesymol - yn unol â disgresiwn y
Prifathro - o ran nifer, lleoliad a gwerth y gemwaith a wisgir.
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Lluniwyd y polisi hwn mewn cytundeb ac ymgynghoriad llawn gyda’r staff dysgu a’u hundebau gan warchod
cydbwysedd bywyd a gwaith athrawon. Roedd hyn yn cynnwys asesiad yn erbyn Rhestr Wirio Effaith Llwyth
gwaith.
Llofnodwyd gan Gadeirydd y Llywodraethwyr ar ran y Corff Llywodraethu:

(Mr Dafydd M Roberts)
Dyddiad cymeradwyo:

Dyddiad adolygu:

23/04/2015

(gan y corff llywodraethu llawn)

Gorffennaf 2018
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