Integracyjne przedszkole z Mikoszowa otrzymało najwyższą ocenę „A”.
Miło nam poinformować, że po zakończonej ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej przez
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w
Mikoszowie przy Stowarzyszeniu św. Celestyna otrzymało najwyższą możliwą ocenę: „A”. Pełny
raport z ewaluacji dostępny jest na stronie www.celestyn.pl.
Od kilku lat w strukturach stowarzyszenia funkcjonuje niepubliczne przedszkole z oddziałami
integracyjnymi. Przedszkole znajduje się w jednym z nowo wybudowanych pawilonów przyległych
do głównego budynku Stowarzyszenia. Nowocześnie wyposażony obiekt położony jest w
przepięknej okolicy poza miastem, co niesie za sobą wiele pozytywów. Dzieci, na co dzień
korzystają z zielonych terenów i mogą w ten sposób odbierać zmiany zachodzące w przyrodzie
wszystkimi zmysłami. Dzięki takiej lokalizacji, w przeciwieństwie do przedszkoli usytuowanych w
mieście, możliwe jest obcowanie z naturą (dzieci odwiedzają sąsiadujące gospodarstwa rolne),
przedszkolaki korzystaj też z profesjonalnej hipoterapii oraz animaloterapii (terapia z udziałem
zwierząt: konie, kozy, króliki itp.), ucząc się w ten sposób ekologicznego stylu życia.
Mikoszowskie przedszkole odpowiednio kształtuje osobowość dziecka, wspiera jego rozwój
emocjonalny, społeczny i intelektualny w duchu integracji i akceptacji niepełnosprawnych
rówieśników. W naszym przedszkolu Państwa pociechy mogą też odnaleźć w sobie duszę artysty,
odkryć pasję i rozwinąć swoje zainteresowania. Dzieci w ramach czesnego mogą korzystać z
szeregu zajęć dodatkowych, takich jak różnego rodzaju warsztaty (ceramiczne, teatralne,
kulinarne, biblioteczne itp.), zajęcia muzyczne, teatralne, rytmika, choreoterapia (terapia tańcem),
logorytmika, gimnastyka korekcyjna oraz dogoterapia – zajęcia z pieskami. Warsztaty ceramiczne
prowadzone są raz w miesiącu przez artystę plastyka w pięknym i klimatycznym wnętrzu Zakładu
Aktywności Zawodowej. Pełna lista oraz opis zajęć znajduje się na stronie www.celestyn.pl w
zakładce PRZEDSZKOLE.
Indywidualizację w procesie wychowania i nauczania oraz rzetelną troskę o dziecko zapewnia
wykwalifikowana i ambitna kadra, w skład, której wchodzą: nauczyciele przedszkola, specjaliści do
pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, logopeda, psycholog, muzyk oraz
specjalista gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo dzieci z naszego przedszkola mogą korzystać z
najnowszych osiągnięć technologii przekazu informacji, ponieważ do przedszkola zasłała zakupiona
tablica interaktywna, jest to urządzenie multimedialne, które umożliwia wyświetlanie dowolnej
zawartości komputera w dużym formacie. Dzieci z zachwytem kreślą na niej wzory, litery, oglądają
ciekawostki przyrodnicze. Dzięki interaktywnej tablicy sala przedszkolna czasem zamienia się w
kino w wersji stereo.
Przedszkolaki uczestniczą też w comiesięcznych spotkaniach muzycznych organizowanych przez
Stowarzyszenie przy współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu oraz
mogą kształcić się muzycznie w funkcjonującym w Stowarzyszeniu Ognisku Muzycznym (DTM).
Dzięki bliskiej lokalizacji (sąsiadujące ze sobą budynki) przedszkolaki mogą uczestniczyć w
dodatkowych zajęciach ogniska bez konieczności dowożenia dziecka na takie lekcje np. po
przedszkolu, co znacznie odciąża rodziców, a dzieciom daję szansę na rozwijanie talentów
muzycznych oraz wokalnych pod okiem wykwalifikowanych pedagogów.

Wart też nadmienić, iż w placówce funkcjonuje wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia
gastronomiczne kuchnia, a dwóch wysoko wykwalifikowanych kucharzy dba o delikatne
podniebienie oraz zdrową, odpowiednio zróżnicowaną dietę przedszkolaków.
Nasze przedszkole realizuje również zdrowotne programy profilaktyczne: przeglądy
stomatologiczne oraz badanie wad postawy. Wszystkie dzieci, u których stwierdzono jakiekolwiek
wady postawy lub wymowy, korzystają z gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji oraz terapii
logopedycznej. Ze względu na bliską lokalizację Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii
„Celestyn”przedszkolaki mają ułatwiony dostęp do odpowiedniej opieki medycznej,
rehabilitacyjnej, logopedycznej i psychologicznej.
Przedszkole w Mikoszowie, jako pierwsze w Polsce realizuje od lat wczesne wspomaganie
rozwoju, ciesząc się tym samym uznaniem i bardzo dobrą opinią w naszym województwie.
Na uwagę zasługuje też fakt, że przedszkole z Mikoszowa czynne jest cały rok (również w wakacje),
a wyszczególnione zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe atrakcje nasze przedszkole zapewnia w
ramach takiej samej opłaty jak w zwykłym przedszkolu miejskim. O każdej porze roku dzieci mogą
korzystać z nowego dużego bezpiecznie ogrodzonego placu zabaw z nowoczesnymi urządzeniami
do rekreacji, który latem dodatkowo oferuje „mini plażę”. Dzięki wspaniałym warunkom
lokalowym i specjalistycznie wykwalifikowanej kadrze, która posiada ogromne doświadczenie,
przedszkole w Mikoszowie zapewnia wszystkim dzieciom odpowiedni rozwój oraz dobrą zabawę w
radosnej i pełnej akceptacji atmosferze.
Dajmy, więc naszym dzieciom szansę na dobry i równy start dzięki odpowiednio dobranej
placówce przedszkolnej. Pamiętajmy, że rezygnacja z wczesnoszkolnego/przedszkolnego
kształcenia lub wybór nieodpowiedniego przedszkola pozbawia dzieci szansy na pełniejszy
rozwój i może w znaczący sposób wpłynąć na zubożenie jakości ich dorosłego życia.

Zapraszamy do naszego przedszkola wszystkie dzieci od 2 do 5 lat oraz 5 i 6 latki do
nowo otwartej bezpłatnej klasy zerowej! Więcej informacji o przedszkolu i
zerówce na stronie www.celestyn.pl.

