
Fel rhan o broses i foderneiddio’r ysgol penderfynwyd ail-gynllunio’r logo a’r wisg ysgol. Penderfynwyd ar liwiau’r 

gwisg ysgol yn dilyn ymgynghoriad gyda holl randdeiliaid yr ysgol a gofynnwyd i’r plant gynnig eu syniadau yna 

fe gomisiynwyd artist i weithio gyda ni i ddylunio’r logo.  

Roeddem yn awyddus i’r logo gyfleu ein hethos a’n gwerthoedd ac i gysylltu gyda hanes yr ysgol a Stad Y 

Faenol. Darllennwch ymlaen er mwyn deall pam dewiswyd y cynllun yma. 

 

Y Goeden 

Mae boncyff a’r brigau’n ffurfio’r Y ar gyfer Ysgol Y Faenol 

Hefyd, mae’r goeden yn symboleiddio nifer o bethau: 

- Bod y plant yn tyfu ac yn aeddfedu yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol 

-Mae Ysgol Y Faenol yn Ysgol Eglwysig. Ceir nifer o gyfeiriadau at goed yn y Beibl ac maent yn ein hat-

goffa o greadigaeth Duw.  Mae nifer o’n disgyblion yn dilyn crefyddau gwahanol ac mae coed yn 

bwysig i lawer o grefyddau eraill 

Gwreiddiau - mae’r ysgol yn gwreiddio’r plant yn ein hardal leol ac yng Nghymru. Drwy ddysgu am ein 

cynefin, ein hanes a’n diwylliant mae’r plant yn datblygu balchder yn eu hunaniaeth 

Dail - cynrychioli’r plant, sy’n ffynnu pan mae eu hanghenion yn cael eu cwrdd. Maent hefyd yn 

symbylu ein gwerthoedd sef gonestrwydd, cyfeillgarwch, ymddiriedaeth, heddwch, dyfalbarhad, 

dewrder, tosturi, gwasanaeth, gostyngeiddrwydd, parch, cyfrifoldeb, doethineb, gobaith, 

creadigrwydd, maddeuant, haelioni a chyfiawnder. Rhain yw'r gwerthoedd rydyn ni am i'n plant adael 

ein hysgol gyda nhw. 

Mynyddoedd 

O’r ysgol gallwn weld Yr Wyddfa,   Carnedd Dafydd, Carnedd y Filiast, Elidir Fawr, Elidir Fach  a nifer o 

fynyddoedd eraill. 

Mae’r mynyddoedd yn symbylu’r cysylltiad rhwng yr ysgol a  Stad Y Faenol. Stad y Faenol roddodd y tir 

i’r Eglwys er mwyn sefydlu’r ysgol ac fe agorwyd ar ei safle presennol gan Syr Michael Duff yn 1955. 

Mae’r teulu wedi eu cysylltu gyda’r diwydiant llechi, a nhw oedd perchnogion Chwarel Dinorwig ar      

lethrau Elidir Fawr.  

Ein harwyddair - Tyfu, Dysgu a Llwyddo Gyda’n Gilydd 

Gyda'i gilydd - er mwyn i'r plant gyrraedd eu potensial mae'n rhaid i'r ysgol, rhieni, plant a'r gymuned 

ehangach weithio gyda'i gilydd mewn partneriaeth effeithiol. Mae'r pandemig wedi dangos i ni pa mor 

bwysig yw bywyd ysgol i blant, nid yn unig ar gyfer addysg wyneb yn wyneb ond ar gyfer y cysylltiadau y 

mae'r plant yn eu gwneud â'u cyfoedion. Mae profiadau cadarnhaol a rennir yn cyfrannu at eu ha-

pusrwydd a'u lles. 

Tyfu- Yn ystod eu hamser yn yr ysgol mae'r plant yn tyfu'n gorfforol, ond maen nhw hefyd yn tyfu'n emosi-

ynol, maen nhw'n aeddfedu ac maen nhw'n datblygu sgiliau a gwybodaeth. Byddant yn dod yn foe-

segol ac yn wybodus a byddant yn datblygu hyder, gwytnwch ac empathi. 

Dysgu - Bydd y plant yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog. Byddant yn wybodus am eu diwylliant, eu 

cymuned, eu cymdeithas a'r byd, nawr ac yn y gorffennol trwy ddilyn cwricwlwm eang a gafaelgar. 

Maent yn derbyn profiadau ac addysg ragorol er mwyn dod yn ddysgwyr annibynnol. Maent yn adei-

ladu corff o wybodaeth ac mae ganddynt y sgiliau i gysylltu a chymhwyso'r wybodaeth honno mewn 

gwahanol gyd-destunau 

Llwyddo - mae pob plentyn yn unigryw ac yn datblygu ar gyfradd wahanol, mae gan bob un ohonynt 

sgiliau a thalentau gwahanol a'n nod yw i bob plentyn gyrraedd ei botensial a llwyddo. Bydd plant yn 

gosod safonau uchel i'w hunain ac yn ceisio ac yn mwynhau heriau er mwyn datblygu hyd eithaf eu 

gallu. 

Ein Gwisg Ysgol 
O Fedi 2021 bydd ein gwisg ysgol fel a ganlyn: crys polo  jâd, crys chwys glas (Gelwir yn Ocean Blue yn siop All 

Sewn Up a Royal Blue yn siop Orchid) a throwsus/sgert/pinaffor llwyd. Dyma luniau o ddau o’n disgyblion yn y 

wisg newydd. 


