Edukacja i Terapia
dla Dzieci z Autyzmem

Zapisy i szczegółowe informacje:
Niepubliczne Przedszkole “Przystanek Przedszkolak”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Przystanek Szkoła”
ul. Prądnicka 10, 30-002 Kraków
biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633 60 00, tel. kom. 667 034 263

Przedszkole
dla dzieci z autyzmem
Szkoła Podstawowa
dla dzieci z autyzmem

www.przystanek-przedszkolak.pl
www.przystanek-szkola.pl

Niepubliczne Przedszkole

Szkoła Podstawowa

dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

dla Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zapraszamy do Przedszkola przy ul. Prądnickiej 10, przygotowanego
specjalnie z myślą o potrzebach Dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu.

Pierwsza w Krakowie!

Przystanek Przedszkolak to: niepubliczna placówka przedszkolnoterapeutyczna, łącząca oddziaływania o charakterze intensywnej
wczesnej interwencji terapeutycznej z edukacją przedszkolną
w grupie rówieśniczej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum
Autyzmu „Przystanek Szkoła”, prowadzi nabór do klas I na rok szkolny
2015/2016 oraz nabór uzupełniający do klas II i III.
Szkoła jest wpisana do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa
ewidencji placówek oświatowych. Numer wpisu: 4430.2.26.

Przystanek Przedszkolak jest wpisany do prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Krakowa ewidencji placówek oświatowych.
Numer wpisu: 4430.1.119.

Przystanek Szkoła to:

Przystanek Przedszkolak to:

✔ indywidualne programy terapeutyczne tworzone z myślą o szczególnych
potrzebach każdego dziecka

✔ czteroosobowe grupy przedszkolne

✔ czteroosobowe zespoły klasowe prowadzone przez nauczyciela i terapeutę
✔ autorski program wyrównywania deficytów rozwojowych i wspierania dzieci

✔ grupy dla dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat

✔ kadra specjalistów posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi
z problemami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

✔ autorski program wyrównywania deficytów rozwojowych i wspierania
dzieci w ich rozwoju społecznym osadzony w podejściu rozwojowym
w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu

✔ możliwość uczestniczenia w wielu specjalistycznych zajęciach terapeutycznych
o charakterze indywidualnym i grupowym

✔ indywidualne programy terapeutyczne tworzone z myślą o szczególnych
potrzebach każdego dziecka
✔ kadra specjalistów posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi
z problemami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
✔ możliwość uczestniczenia w wielu specjalistycznych zajęciach
terapeutycznych o charakterze indywidualnym i grupowym (m.in. zajęcia
z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą, SI)
✔ zajęcia dogoterapii, muzykoterapii, arteterapii, wyjścia na ściankę
wspinaczkową, warsztaty taneczne i plastyczne
✔ zajęcia przygotowujące do podjęcia edukacji w przedszkolu integracyjnym

✔ możliwość realizacji nauczania w trybie indywidualnym w tym również
na terenie domu

Przystanek Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne, specjalistyczne, świetlicę
oraz zapewnia zajęcia dla dzieci w dni wolne od zajęć szkolnych np. ferie
czy wakacje.
Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-17.00.
Szkoła mieści się w nowocześnie urządzonym budynku, zlokalizowanym
w centrum Krakowa z parkingiem dla rodziców. Na potrzeby Dzieci oddano
przestronne pomieszczenia klasowe, sale terapii indywidualnych,
salę SI, salę do zajęć ruchowych, jadalnię.

✔ nowocześnie urządzone sale, zlokalizowane w centrum Krakowa
✔ budynek z własnym placem zabaw i parkingiem dla rodziców

Oprócz zajęć szkolnych Dzieci mają możliwość korzystania
z indywidualnych zajęć prowadzonych przez:

Przystanek Przedszkolak działa przez cały rok
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-17.00

✔ psychologa
✔ logopedę

Realizujemy zajęcia w ramach
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Przystanek Rodzic to:
przestrzeń dla Rodziców naszych Przedszkolaków.
Grupa stworzona z myślą o Państwa potrzebach, której celem jest
wymiana doświadczeń i informacji oraz poszerzenie własnej wiedzy
na temat zagadnień związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

✔ fizjoterapeutę
✔ terapeutę SI

✔ pedagoga specjalnego

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:
✔ dogoterapii
✔ muzykoterapii

✔ na ściance wspinaczkowej
✔ na basenie

Organizujemy wycieczki i zielone szkoły.
Dla dzieci szkolnych i realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
istnieje możliwość bezpłatnego transportu finansowanego przez Urząd Miasta Krakowa
(lub urząd gminy na terenie której mieszka dziecko).

