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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.). 
 

22 grudnia 2016 r. 
 

 W odpowiedzi na ogłoszenie pracy zamieszczone w Gazecie Tygodnik Warszawski z 
dnia 12.11.2016 r., nr ref. P-123 chciałabym zaproponować swoją kandydaturę do pracy na 
stanowisku nauczyciela przedszkola. 
 Jestem absolwentką prestiżowej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. 
Korfantego w Katowicach, gdzie na kierunku pedagogika zdobyłam tytuł magistra. 
 Jako doświadczony pedagog, posiadam cechy niezbędne do pracy na tym stanowisku. 
Jako osoba o wysokiej kulturze osobistej i dużym poczuciu humoru doskonale sprawdzam się 
w pracy z dziećmi. Jestem osobą cechującą się opanowaniem, ale również stanowczością, co 
bardzo przydaje się w pracy z przedszkolakami. Cechuję się profesjonalizmem i kładę 
szczególny nacisk na bezpieczeństwo podopiecznych. Jestem dyspozycyjna i spostrzegawcza. 
Moim dodatkowym atutem są zdolności plastyczne i muzyczne, które bardzo często 
wykorzystuję w pracy z dziećmi. 

 W trakcie pracy jako nauczyciel wychowania początkowego, nauczyłam się przede 
wszystkim cierpliwości i samodyscypliny. Brałam wielokrotnie udział w szkoleniach z zakresu 
pracy z dziećmi z dysfunkcjami mowy, uczniami nadpobudliwymi i problematycznymi. 
 Jestem osobą pracowitą, a także kreatywną. Potrafię wykorzystywać w swojej pracy 
posiadane umiejętności. Kieruje mną chęć rozwoju osobistego, dlatego też regularnie 
uczestniczę w kursach i szkoleniach dotyczących pedagogiki. Chcę również podkreślić, że 
posiadam umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z dziećmi, a także z ich rodzicami, 
których zachęcam do aktywnego udziału z życiu przedszkola. 
 Jestem przekonana, że posiadane przeze mnie wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe oraz szeroki zakres umiejętności praktycznych gwarantują z mojej strony 
profesjonalizm i efektywność w pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola. Pragnę 
podkreślić, że jestem gotowa osobiście przedstawić swoją kandydaturę podczas spotkania 

rekrutacyjnego. 
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