
 

 

 

CANLLAWIAU GWISG YSGOL 

Mae ein disgyblion yn cynrychioli’r ysgol.  Rhaid gwisgo’r wisg ysgol swyddogol ac edrych yn smart.  
Os oes rheswm pam nad ydych yn gallu gwisgo’r wisg ysgol gywir rhaid cael llythyr gan eich rhieni.  
RHOWCH EICH ENW AR BOB DILLEDYN.   

Blynyddoedd 7-11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cotiau a Bagiau  

 Côt dywyll (dim siacedi denim na lledr, crysau chwys lliwgar na hoodies) 

 Bag ysgol mawr a chryf sy’n addas ar gyfer cario llyfrau trymion 

 Caniateir gwisgo sgarff dywyll gyda chôt yn ystod y gaeaf  
(dim sgarffiau mewn lliwiau llachar neu ddisglair) 

Blaser gyda logo: Blaser Gwyrdd Tywyll  
Brand - Ziggy (Opsiynau merched a bechgyn ar gael) 

Siwmper gyda logo: Siwmper Wau Gwddf V Gwyrdd Tywyll 50/50  
Brand – Banner 

Trowsus (Bechgyn) Trowsus Llwyd (Opsiwn Slim Leg)  
Brand – Blue Max - Aspire (Slim Leg)  
Trowsus Llwyd (Opsiwn Regular)  
Brand – Blue Max - Aspire (Flat Front) 

Trowsus (Merched) Trowsus Llwyd - Slim Leg 
Brand – Blue Max - Aspire (Slim Fit) 

Sgert:  (Merched) Sgert Lwyd Bletiog – Hyd Pen-glin  
Brand – Banner (Davenport Pleated) 

Crys Crys Gwyn – coler syth gyda botymau gwyn, botwm top, 
llewys hir neu fyr - Dim Brand 

Tei Streipiau llydan Gwyrdd ac Aur 

Esgidiau Esgidiau neu trainers lledr du, plaen, wedi’u sgleinio – (ni 
chaniateir gwisgo ‘bŵts’, esgidiau ymarfer, ffabrig, swêd 
na chynfas nac esgidiau gyda logos arnynt) 
Teits du di-draidd (o leiaf 40 denier)  
Bechgyn –  Sanau du plaen 

Gwisg ysgol yn yr 
haf 

Yn ystod tymor yr haf, ni fydd gofyn i’r disgyblion wisgo’r 
siwmper ysgol ond bydd y blaser yn dal i fod yn orfodol  
Yn ogystal, caiff merched ddewis gwisgo sanau pen-glin 
du, plaen, yn lle teits du yn ystod tymor yr haf yn unig 



 Rhaid tynnu eich côt a’ch sgarff wrth ddod i mewn i’r adeilad 

 Ni chaniateir gwisgo capiau na hetiau y tu mewn i’r adeilad 
 

 
 
 

 
 
 

 

Colur, Gwallt a Gemwaith 
 Colur naturiol yn unig (dim minlliw, amilnellydd llygad na cholur llygad lliw) 

 Dim farnais ewinedd lliw, dim acrylig neu ewinedd ffug 

 Caniateir gwisgo un clustdlws styd lliw aur neu arian yng ngwaelod y glust, ac un fodrwy sêl 
neu debyg 

 Ni chaniateir cadwyni, breichledau na gemwaith yn y trwyn, ar yr wyneb nac yn y tafod 

 Dylai addurniadau gwallt fod o liw tywyll 

 Ni chaniateir dillad gor-ffasiynol na steiliau gwallt eithafol, gwallt lliw naturiol yn unig 

 Dim barfau neu mwstashis 

 
 

Cit Addysg Gorfforol Blynyddoedd 7-11 
 

Siorts Endura dri Fabric - Du 
Brand – Trutex Akora  

Crys T gyda Logo Crys T ‘Cool Wicking’ - Aur  
Brand - AWDis Just Cool Wicking Tee-Shirt  

Sanau Sanau Pro Sock - Ambr  
Brand - Trutex AKora  

Top Dwyffordd Llewys hir, dwyffordd (reversible) i’w wisgo y tu 
allan/yn y gaeaf – Gwyrdd Tywyll ac Ambr  
Brand: Trutex Akora 

Haenau Gwaelod – 
unisex (opsiynol) 

 Top haen gwaelod du (llewys hir)  
(Opsiynol) Legins du plaen  

Esgidiau 
Chwaraeon 

Unrhyw esgidiau ymarfer – rhaid i’r rhain fod yn 
addas i’w defnyddio y tu allan a thu mewn. Ni 
chaniateir defnyddio’r esgidiau y mae’r disgyblion yn 
eu gwisgo bob dydd (gweler y nodiadau ynglŷn ag 
esgidiau lledr du wedi’u sgleinio)  

  



Leotard (Merched) Leotard neu ‘Bodysuit’ - Du  
Brand: unrhyw frand ond rhaid iddo fod yn ddu i gyd 
ac yn addas ar gyfer gymnasteg 

Gwisg Nofio Gwisg nofio Un-darn (Merched) 
Trons Nofio (Bechgyn) 

 


