
  Márvány Óvoda 

 

Szeretettel köszöntök honlapunkon minden kedves 

Szülőt és érdeklődő olvasót! Ön most Győr negyedik legrégebbi 

alapítású óvodájáról szóló tájékoztatóját olvashatja. 

  Az óvoda fenntartója Győr Város Önkormányzata. A Márvány Óvoda 

három intézményegységből áll. Az intézményt Szakácsné Horváth 

Gertrúd Mária vezeti, a technikai ügyeket az óvodatitkár végzi. 

Mindhárom intézményegységünkben kiváló szakmai felkészültségű 

óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, és dajka nénik várják a 

gyerekeket.  

 

 

   A Márvány Óvoda Sziget és Újváros találkozásánál, egy csendes zsákutcában található. Óvodánk 2 

csoportos, az átlag csoport létszám 20-22 fő. Nyitvatartási idő: reggel 6:30-tól 16:30-ig. A közel azonos 

életkorú gyermekekből alakítjuk ki a csoportokat. Fontosnak tartjuk a barátságos befogadó légkör 

mellett, az esztétikus kellemes környezetet. Csoportszobáink világosak, tágasak, jól felszereltek, ahol 

gazdag játék kínálat és barátságos környezet biztosítja a gyermekek nyugodt fejlődését. 

Óvodai sajátosságunk az a Helyi Pedagógiai Program, melynek alapja a projekt alapú pedagógia. A 

gyermeki tevékenységeket projektekben valósítjuk meg, élményekre, a játékra és az egyéni 

képességfejlődésre alapozottan.  Az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek nevelését utazó 

gyógypedagógiai hálózattal, és egyéni fejlődést nyomon követő fejlesztéssel biztosítjuk. 

Napirendünkben rugalmasan zajlanak a párhuzamosan végzett óvodai tevékenységek, kötetlen és kötött 

formában. Óvodai életünkben a játék elsődleges szerepét hangsúlyozzuk. Törekszünk élményekben, 

érzelmekben gazdag sokszínű óvodai élet megteremtésére. A környezeti nevelés kiemelt szerepet kap 

az óvodai nevelésben szinte minden tevekénységünkhöz kapcsolódik.  

A kis csoportokban megszervezett tehetséggondozást, a „Varázsláda” tehetséggondozó műhelyünkben 

valósítjuk meg, ahol a tehetségígéretes gyermekek lehetőséget kapnak képességeik, kreativitásuk 

kibontakoztatására a rendszeres napi óvodai programokon felül. 

Az eltelt évek alatt jó kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel és más nevelést segítő partnereinkkel. Nyílt 

napokon, projektheteken, ünnepnapokon, óvodán kívüli programokon együttműködő szülők segítik az 

óvodai nevelésünket. A nagycsoportosoknak vízhez szoktató úszást és ovifocit szervezünk. Színházba, 

múzeumba, kiállításra, sport és kulturális gyermekprogramokra visszük el óvodásainkat, tagóvodáinkkal 

együtt szervezett programjaink gazdagítják a mindennapjainkat. A napközis ellátással beszállított ételt 

egy szépen kialakított ebédlőben fogyaszthatják el a gyerekek. Az óvodai testnevelés és egyéb 

mozgásprogramokat a tornateremben, illetve a zárt füves felületű játszóudvaron tartjuk. Modern, és 

biztonságos udvari játékok várják a kicsiket, ivókút, pergola, babaház, kerékpártároló, homokozó 

kiskertek. 

Előzetes bejelentkezés alapján szívesen látjuk Önöket óvodánkban, kérjük, látogassanak el hozzánk 

nyíltnapjainkon! 

 

           

        Szakácsné Horváth Gertrúd 

                                                                     óvodavezető 
           9025 Győr, Márvány u.4 
           marvanyovi@4gmk.hu 
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