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SPECYFIKA WSPÓŁPRACY
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Od kilku lat pracuję jako prawnik specjalizujący się  w zagadnieniach edukacyjnych. Pracuję dla placówek publicznych, 
społecznych i prywatnych. Równocześnie jestem praktykującym pedagogiem szkolnym i nauczycielem, znam więc 
specyfikę pracy w edukacji, oraz wyzwania z jakimi mierzą się osoby zarządzające. Szczególnie, że zmiany w prawie 
wprowadzane są często i wymagają natychmiastowego wdrażania.
Proponuję Państwu rozwiązania, które są dostosowane do specyfiki różnego rodzaju placówek. Współpraca  z moją firmą 
pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze, oraz da gwarancję właściwego wdrożenia nowych przepisów.

W każdym miesiącu opracuję dla Państwa raport dotyczący zmian w prawie, opracuję lub skoryguję dokumenty statutowe, 
program wychowawczo-profilaktyczny, regulaminy i procedury. Od A do Z zajmę się procesem kształcenia dzieci z 
orzeczeniami lub opiniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajmę się organizacją egzaminów lub rekrutacją, a 
także przeszkolę Państwa pracowników w istotnym dla Państwa zakresie. Oferuję również możliwość outsorcingu -  
procesu administracyjnego lub kontaktu z rodzicami.

Przekazanie tych działań w profesjonalne ręce zapewni Państwu konkretne i wymierne oszczędności.

Zapraszam do zapoznania się z możliwościami współpracy.



USŁUGI
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• comiesięczny raport z zmianami w prawie oświatowym dopasowany do Państwa 
placówki,

• przygotowanie stosownej dokumentacji lub weryfikacja i korekta istniejącej,
• dokumentacja dla dzieci posiadających opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno 

- Pedagogicznej,
• awans zawodowy nauczycieli,

• organizacja rekrutacji oraz egzaminów zewnętrznych,

• kontakt z instytucjami zewnętrznymi,

• profesjonalne szkolenia,

• weryfikacja dokumentacji pod kątem nadzoru pedagogicznego,

• stała współpraca pakietowa, dzięki której zyskujecie Państwo współpracownika, 
na którego można scedować określony pakiet zadań.



KORZYŚCI
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Wysoka świadomość specyfiki i 
potrzeb placówek

Oszczędność czasu - płatność za 
zrealizowane zadania

Synergia teorii 
i praktyki

Bieżące raportowanie
zmian w prawie

Elastyczność – usługi online, 
pakiety abonamentowe



OFERTA
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Uwzględniając specyfikę placówek oświatowych, oraz zróżnicowane potrzeby jakie z tego 
wynikają opracowaliśmy różne warianty współpracy, różniące się zakresem i wartością 
usług. 

W każdym z proponowanych wariantów gwarantuję Państwu dostęp do aktualnej wiedzy 
prawniczej, korzyść w postaci oszczędności czasu i zaangażowania ze strony 
dedykowanych do tych działań w Państwa placówce osób.  We wszystkich modelach 
współpracy gwarantuję bieżącą informację o zmianach prawnych i spersonalizowaną 
informację na temat tego w jakim zakresie dotyczą one Państwa placówki (ze stosownym 
komentarzem).

Serdecznie zachęcam do analizy i wyboru rozwiązania, które w największym stopniu 
odpowiada Państwa potrzebom. Otwarci jesteśmy również na inne formy współpracy, 
konsultacje doraźne, oraz opracowanie pojedynczych dokumentów. Są one wyceniane 
indywidualnie w zależności od zakresu usług oraz terminu ich realizacji.

Zapraszam do zadawania pytań, chętnie przedstawię Państwu więcej korzyści z korzystania 
z tego typu rozwiązań.



WARIANT I “KONSULTACJE PRAWNE”

● weryfikacja i korekta dokumentacji szkolnej,
● miesięczny raport z informacją o zmianach w prawie oświatowym,
● opracowanie  1 dokumentu w ciągu miesiąca - zgodnie z zaleceniem placówki,
● pakiet 5 godzin miesięcznie do wykorzystania na konsultacje w zakresie procesu lub trybu 

postępowania,
● weryfikacja dokumentacji szkolnej pod kątem nadzoru pedagogicznego,
● szkolenie dla rady pedagogicznej lub kadry kierowniczej - raz w roku.

Wartość usług w pakiecie: 1.400 zł netto/miesięcznie przy umowie “smart” (umowa odnawialna) 
lub umowie terminowej na 12 miesięcy. Cena zawiera pełen zakres działań wykonawczych i wsparcie 
merytoryczne dla placówki. 
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WARIANT II “OPIEKA PRAWNA”
● weryfikacja i korekta dokumentacji szkolnej,
● miesięczny raport z informacją o zmianach w prawie oświatowym,
● opracowanie 2 dokumentów w ciągu miesiąca - zgodnie z zaleceniem placówki,
● pakiet 7 godzin miesięcznie do wykorzystania na konsultacje w zakresie procesu lub trybu 

postępowania,
● weryfikacja dokumentacji szkolnej pod kątem nadzoru pedagogicznego,
● szkolenie dla rady pedagogicznej lub kadry kierowniczej - co semestr,
● całościowe koordynowanie zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz tworzenie 

wymaganej dokumentacji,
● opracowanie pism i odpowiedzi na pisma - zgodnie z zaleceniem placówki.

Wartość usług w pakiecie: 1.700 zł netto/miesięcznie przy umowie “smart” (umowa odnawialna) 
lub umowie terminowej na 12 miesięcy. Cena zawiera pełen zakres działań wykonawczych i wsparcie 
merytoryczne dla placówki. 
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WARIANT III “WSPÓŁPRACA PRAWNA”
 
● weryfikacja i korekta dokumentacji szkolnej,
● miesięczny raport z informacją o zmianach w prawie oświatowym,
● opracowanie 3 dokumentów w ciągu miesiąca - zgodnie z zaleceniem placówki,
● pakiet 10 godzin miesięcznie do wykorzystania na konsultacje w zakresie procesu lub trybu postępowania,
● weryfikacja dokumentacji szkolnej pod kątem nadzoru pedagogicznego,
● szkolenie dla rady pedagogicznej lub kadry kierowniczej - 3 razy w roku,
● całościowe koordynowanie zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz tworzenie wymaganej 

dokumentacji,
● opracowanie pism i odpowiedzi na pisma - zgodnie z zaleceniem placówki,
● organizacja rekrutacji oraz egzaminów zewnętrznych,
● kontakt z instytucjami zewnętrznymi,
● koordynowanie awansu zawodowego nauczycieli.

Wartość usług w pakiecie: 2.300 zł netto/miesięcznie przy umowie “smart” (umowa odnawialna) lub 
umowie terminowej na 12 miesięcy. Cena zawiera pełen zakres działań wykonawczych i wsparcie merytoryczne dla 
placówki. 
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WYCENA USŁUG INDYWIDUALNYCH ORAZ SZKOLEŃ
 
Celem firmy jest przede wszystkim dopasowanie swoich usług do potrzeb klienta.

Dlatego oprócz usług abonamentowych oferujemy swoim klientom także świadczenie usług 
indywidualnych, na konkretne zlecenie.

Dotyczy zarówno pełnej dokumentacji, jak i szkoleń, kontaktów z instytucjami zewnętrznymi czy 
też opinii prawnych.

Koszt takich usług jest rozliczany jest według ilości godzin jego realizacji.

Godzina pracy wynosi 120 złotych + 23 VAT.

Proszę Pamiętać, że każda szkoła jest inna i ma inne potrzeby. Bardzo chętnie podczas rozmowy 
telefonicznej ustalimy Państwa potrzeby oraz wstępny plan działania, aby poznali Państwo 
dokładną cenę usługi.

Dodatkowo po jej realizacji dostają Państwo pełen opis czynności wraz z czasem, jaki zajęło nam 
ich wykonanie.
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REFERENCJE
“Jest osobą rzetelną, bardzo pracowitą, kreatywną i samodzielną w swoich intelektualnych dociekaniach, a przy tym odznaczającą 
się wysoką kulturą osobistą. Cechy te zasługują na uznanie i wystawiają jak najlepsze świadectwo jej właściwościom 
osobowościowym i kwalifikacjom zawodowym”

dr Justyna Deręgowska - Katedra Pedagogiki Da Vinci

“Łatwo nawiązuje kontakty tworząc atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia”
mgr. Tomasz Żak - Dyrektor Gimnazjum

“Jest osobą ambitną, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje. Znakomicie sprawdza się zarówno w sytuacjach wymagających 
indywidualnego wysiłku, jak i pracy zespołowej”

mgr. Wojciech Walczak - Dyrektor Domu Dziecka

“To osoba pracowita, rzetelna i godna zaufania. Konsekwentność w działaniu i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań to styl pracy 
Pani Anny”

mgr. Paulina Zawodniak - psycholog, wykładowca
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POROZMAWIAJMY 
O WSPÓŁPRACY

Anna Krause
ekspert prawa oświatowego

         724 122 640
        
          annakrause.prawo@gmail.com


