
 



Dillad Chwaraeon  

        

Crys chwaraeon merched  Crys chwaraeon  Trowser byr / Shorts  Sgort chwaraeon   

  

    

Hefyd yn angenrheidiol:  
  
Esgidiau rygbi, pêl droed neu 
hoci.   
  
Esgidiau ymarfer  
chwaraeon  
  
Gwisg nofio addas  

‘Hoody’ chwaraeon  Crys Rygbi  Sanau chwaraeon  

 Dylai pob dilledyn gynnwys bathodyn yr ysgol  



Colur ac ewinedd  

• Ni ddylai colur fod yn amlwg   
• Dim lliw nag unrhyw fath o estyniad ar yr ewinedd.  

Bydd yr ysgol yn gofyn i ddisgyblion i dynnu unrhyw golur sydd i’w weld yn amlwg neu / ac 
yn eithafol.  

Gemwaith  

• Gall disgyblion wisgo un fodrwy gwastad blaen  
• Gall ddisgyblion wisgo un pâr o glustlysau bach ar waelod y glust    
• Ni chaniateir gemwaith arall  

Ni all yr ysgol gymryd cyfrifoldeb am unrhyw ddarn o emwaith, oriawr neu eitem arall a ddaw 
disgybl i’r ysgol.   

Gwallt  

• Dylai gwallt fod o liw naturiol    
• Ni chaniateir gwallt mewn ffasiwn eithafol neu sy’n tynnu sylw  

Os ydych yn ansicr am yr uchod, cysylltwch gydag aelod o’r Uwch Dîm Arwain neu 

Bennaeth Cynnydd eich plentyn i drafod. 

 Gwisg anghywir  

Bydd unrhyw ddisgybl nad yw’n cydymffurfio gyda’r rheolau yn cael cais i fynd i’r Hafan ac yn 
cael cynnig y wisg gywir i’w gwisgo, os yn bosib, neu’r cyfle i ffonio adref i drefnu bod y wisg 
gywir yn dod i’r ysgol.  Bydd sancsiynau ar ddisgyblion nad ydynt yn cydymffurfio.  
  
Golchir pob dilledyn a gynhigir i ddisgyblion o’r Hafan yn ddyddiol.  

  
* Mae rhai cwmnïoedd yn brandio eu dillad fel ‘addas ar gyfer Ysgol’- nid yw hyn o reidrwydd 
yn golygu bod y dilledyn hwnnw yn dderbyniol yn Ysgol Gyfun Aberaeron.  Cysylltwch gydag 
aelod o’r uwch dîm arwain neu bennaeth cynnydd eich plentyn os ydych yn ansicr o 
addasrwydd darn o ddilledyn.  
  
  

 
  

  

  

Cyflenwyr gwisg ysgol:   
Box of Delights Aberaeron 01545 571 186 eboxofdelights@aol.com   

      
    

    
Ffigar Sports, Aberystwyth 01970 617565 sales@ffigarembroidery.com 

Alison Jones 01970625288 alisonjonesuk@yahoo.co.uk 


