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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 nimi zarządzające. Szczególnie, że zmiany w prawie 
wprowadzane są często i wymagają natychmiastowego wdrażania.

Proponuję Państwu współpracę w zakresie wykładów i warsztatów z prawa oświatowego.

Moja firma  znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00338/2021.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.annakrause.com.pl

Zapraszam do zapoznania się z możliwościami współpracy.



USŁUGI
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• wykłady z studentami,
• warsztaty,
• szkolenia,
• pisanie artykułów i publikacji na zamówienie,
• opracowywanie ekspertyz i analiz,
• konsultacje indywidualne i grupowe.

Główne tematy szkoleń:
• Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno - pedagogiczna,
• Dokumentacja w pracy dyrektora, nauczyciela, wychowawcy klasy,
• Odpowiedzialność prawna dyrektora, nauczycieli i rodziców w obszarze bezpieczeństwa 

uczniów,
• awans zawodowy nauczycieli,
• ochrona danych osobowych i prawo autorskie,
• zmiany w prawie oświatowym,
• standardy pracy szkoły,
• kompetencje Rady Pedagogicznej.



KORZYŚCI
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Wysoka świadomość specyfiki i 
potrzeb placówek

Oszczędność czasu - zlecenie 
zadań firmie zewnętrznej

Synergia teorii 
i praktyki

Bieżące raportowanie
zmian w prawie

Elastyczność – szkolenia 
online oraz stacjonalnie



WYKSZTAŁCENIE ORAZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykształcenie:

Uniwersytet SWPS, kierunek: Prawo

Collegium Da VInci, kierunek: Pedagogika

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek: Historia

Doświadczenie zawodowe:

obecnie właściciel firmy zajmującej się prawem oświatowym,

byłam Dyrektorem przedszkola niepublicznego,

przez 9 lat pracowałam jako pedagog szkolny, nauczyciel współorganizujący kształcenie oraz 
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie,

prowadziłam zajęcia rewalidacji oraz korekcyjno - kompensacyjne,

byłam koordynatorem prac nad statutem szkoły oraz egzaminów zewnętrznych.
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OFERTA
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Uwzględniając specyfikę placówek oświatowych, oraz zróżnicowane potrzeby jakie z tego 

wynikają proponuję formę współpracy dopasowaną do Państwa potrzeb.

Przyjmuję zarówno jednorazowe zlecenia jak i jestem otwarta na dłuższą współpracę i 

opiekę merytoryczną.

Wystawiam fakturę VAT.

Zapraszam do spotkania przez video chat aby mogli mnie Państwo lepiej poznać.

.



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
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POROZMAWIAJMY 
O WSPÓŁPRACY

Anna Krause
ekspert prawa oświatowego

         724 122 640
        
          annakrause.prawo@gmail.com


