Polisi Gwisg Ysgol

Rhagymadrodd
Yn Ysgol y Gwernant, rydym yn credu’n gryf bod gwisg ysgol yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi ymddygiad positif a
disgyblaeth, datblygu ethos yr ysgol a chefnogi addysgu a dysgu. Mae hefyd yn helpu i gyfleu delwedd bositif o’r ysgol yn
y gymuned ac yn fodd i adnabod disgyblion.
Cydnabyddwn fod gennym rwymedigaeth dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 i amddiffyn hawliau unigolion i arddangos eu
crefydd neu eu cred.
Byddwn yn sicrhau bod y wisg ysgol yn fforddiadwy a’i bod yn cynnig y gwerth gorau.
Mae polisi gwisg ysgol eglur a chytunedig yn Ysgol y Gwernant, a gofynnwn i ddisgyblion wisgo’u gwis ysgol â balchder.
Egwyddorion cael gwisg ysgol unffurf a smart:









Mae’n rhoi ymdeimlad o hunaniaeth a chydlyniad o fewn yr ysgol ac yn annog balchder yn ei llwyddiannau
Gall gefnogi ymddygiad positif a disgyblaeth ysgol
Gall sicrhau bod disgyblion yn gwisgo’n addas ar gyfer gweithgaredd dysgu
Gall ddileu pwysau gan gymheiriaid i wisgo’r ffasiwn ddiweddaraf
Gall alluogi disgyblion o bob cefndir i rannu hunaniaeth gyffredin gan ateb eu gofynion penodol
Gall helpu i leihau anghydraddoldeb rhwng myfyrwyr a rhai o’r pethau sy’n sbarduno bwlio
Gall gynorthwyo gydag adnabod dieithriaid ar dir yr ysgol
Gall gefnogi a hyrwyddo ethos yr ysgol.

Gofynion y Wisg Ysgol
















Crys chwys gwyrdd yr ysgol gyda logo’r ysgol arno
Crys polo coch
Trowsus, siorts neu sgert lwyd
Hosanau neu deits gwyn, llwyd neu wyrdd
Esgidiau du (Dim sodlau, patrymau na marciau)
Ffrog Haf gwyrdd a gwyn
Siorts du neu drowsus loncian ar gyfer Addysg Gorfforol
Crys polo coch ar gyfer Addysg Gorfforol
Pâr o esgidiau ymarfer ar gyfer Addysg Gorfforol
Dim colur
Dylai ategolion gwallt, megis bandiau gwallt, fod yn synhwyrol a naill ai’n ddu, yn wyn neu’n wyrdd.
Dylid clymu gwallt hir yn unol â’n Polisi ‘Llau Pen’.
Ni chaniateir steiliau na lliw gwallt eithafol.
Dim ond pâr o glustdlysau styd bach yn y clustiau.
Cot ddwrglos addas ar gyfer y tywydd oer

Gweithredu
Bydd y Pennaeth yn sicrhau bod y polisi hwn yn cael ei weithredu drwy:
 Ddirprwyo cyfrifoldeb tros weithredu’r polisi gwisg ysgol i’r athrawon dosbarth.
 Sicrhau bod gwiriadau yn digwydd yn rheolaidd a gofyn i bob staff adrodd ynghylch unrhyw ddisgybl sydd ddim
yn cydymffurfio â’r polisi hwn
 Gosod sancsiynau am beidio â chydymffurfio â’r polisi gwisg ysgol
 Ysgrifennu at rieni sydd yn torri’r polisi hwn gan ofyn am eu cefnogaeth cyn i unrhyw sancsiynau pellach gael eu
gosod
 Cynnig cymorth mewn achos o galedi

Bydd y Pennaeth yn:
 Prosesu unrhyw gwynion a dderbynnir yn y modd priodol fel sydd yn cael ei nodi ym mholisi cwynion yr ysgol.
Yn y lle cyntaf bydd myfyrwyr sydd yn methu â chydymffurfio â’r wisg ysgol yn cael eu rhybuddio gan yr athro/athrawes
dosbarth. Bydd y rhai hynny sydd yn parhau i wisgo gwisg ysgol anghywir yn derbyn sancsiwn yn unol â hynny. Bydd
sancsiynau yn cael eu rhoi drwy’r system ddisgyblu.
Byddwn yn gofyn i’r rhieni fynychu cyfarfod i drafod y materion.
Os oes gennych chi unrhyw drafferthion neu bryderon ynghylch prynu’r Wisg Ysgol, gofynnwn ichi gysylltu â’r Pennaeth.
Mewn achos o dywydd eithafol fe all y Pennaeth amrywio gofynion y wisg ysgol.
Ble
Mae’r Wisg Ysgol ar gael i’w phrynu drwy Forrester Sports yn Yr Wyddgrug www.forrestersport.co.uk
Teleffon: 01352756636 /757577
Neu
Brodwaith ym Mhentrefoelas www.brodwaith.co.uk
Teleffon: 01690 770393
Cydraddoldeb
Mae’r corff llywodraethu yn sensitif i’r effaith potensial y gall gwisg ysgol ei chael ar hawliau pawb ac i’w rwymedigaeth i
beidio â gwahaniaethu’n anghyfreithlon ar sail rhyw, hil, crefydd, cred neu anabledd.
Rydym yn cydymffurfio â’r ddogfen Ganllaw ar gyfer Cymru “Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg
Ysgol ac Edrychiad Disgyblion” (Gorffennaf 2011) yn hyn o beth. Bydd y corff llywodraethu yn monitro unrhyw bryderon a
fynegir mewn perthynas â’r wisg ysgol dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb.
Adolygu a monitro
Mae’r polisi hwn i’w fonitro gan y corff llywodraethu a’i adolygu pob yn 3 mlynedd.
Bydd yr ysgol yn ymgynghori gyda rhieni a myfyrwyr ar unrhyw newid arwyddocaol i’r wisg ysgol.

Cytunwyd:

___/___/___

Llofnod: ________________________(Pennaeth)
_______________________(Cadeirydd ar ran y llywodraethwyr)
Adolygu: __________________________

