
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

Adres zamieszkania: ul. Ogrodniczki 33, 00-100 Warszawa 

Data urodzenia: 20.08.1984 r. 

E-mail: aleksandra.kowalska@poczta.pl 

Telefon: +48 100 200 300 

Wykształcenie:  

01.10.2006 – 30.06.2008 r.  Górnośląska Wyższa Szkołą Handlowa im. W. 
Korfantego w Katowicach 

Kierunek: Pedagogika  

Tytuł: magister 

01.10.2003 – 30.06.2006 r.   Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Kierunek: Pedagogika 

Tytuł: licencjat 

01.09.1999 – 04.06.2003 r.  VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza 
w Katowicach 

Doświadczenie zawodowe:  

01.09.2011 – 31.08.2013 r.   Przedszkole Integracyjne w Katowicach 

Stanowisko: Nauczyciel przedszkola 

Zakres obowiązków: praca z dziećmi 
zdrowymi, praca z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, realizowanie 
podstawy programowej przedszkola, 
zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, pomoc 
w czynnościach samoobsługowych  

 

Aleksandra Kowalska 
 

 

CURRICULUM   VITAE 



01.09.2009 – 31.08.2011 r.   Publiczne Przedszkole nr 2 w Katowicach 

Stanowisko: Nauczyciel przedszkola 

Zakres obowiązków: zapewnienie 
podopiecznym bezpieczeństwa, kształtowanie 
odpowiednich zachowań, realizowanie 
podstawy programowej, pomoc z czynnościach 
samoobsługowych 

01.09.2008 – 31.08.2009 r.   Szkoła Podstawowa nr 7 w Bytomiu 

Stanowisko: Nauczyciel wychowania 
początkowego - zastępstwo 

Zakres obowiązków: realizowanie podstawy 
programowej dla klas I-III, prowadzenie zajęć z 
wychowania fizycznego, wychowawstwo w 
przyznanej klasie, kontakt z rodzicami 

01.09.2006 – 31.08.2008 r.   Przedszkole Prywatne „SMERF”  

Stanowisko: Nauczyciel przedszkola 

Zakres obowiązków: wspomaganie edukacji 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
poprzez pełnienie funkcji opiekuńczych, 
wychowawczych i kształcących, zapewnienie 
podopiecznym bezpieczeństwa, kontakt z 
rodzicami, pomoc w czynnościach 
samoobsługowych 

Przebyte kursy i szkolenia:  

05.2013 r.  Szkolenie z zakresu efektywnej organizacji zespołów nauczycieli 
przedszkoli 

09.2011 r.  Szkolenie: „Praca z dziećmi z dysfunkcjami mowy” 

05.2011 r.  „Jak pracować uczniem nadpobudliwym, z deficytem uwagi i 
koncentracji” – szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i nauczania 
początkowego 

 

Znajomość języków:  



Angielski: zaawansowany w mowie i piśmie 

Francuski: średniozaawansowany w mowie i piśmie 

Czeski: średniozaawansowany w mowie i piśmie 

Umiejętności i cechy osobowości:  

• prawo jazdy kat. B 
• znajomość pakietu MS Office 
• umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi zdrowymi i chorymi 
• cierpliwość 
• opanowanie 
• dokładność 
• zdolność rozwiązywania konfliktów 
• spostrzegawczość 
• zdolności plastyczne 
• kreatywność 
• dobra pamięć 
• duże poczucie odpowiedzialności 

Zainteresowania:  

• piłka siatkowa 
• muzyka rozrywkowa 
• wycieczki górskie 
• filmy familijne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór pobrano ze strony: https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-cv/wzor-cv-dla-nauczyciela-wychowania-

przedszkolnego 

 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
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