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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 2018 r. 
 

 W odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną w serwisie aplikuj.pl chciałbym zgłosić 
swoją kandydaturę do pracy na stanowisku nauczyciela informatyki. 
 Jestem absolwentem wydziału informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Posiadam dyplom magistra, a także certyfikat zezwalający na nauczanie w szkołach, 
potwierdzający ukończenie odpowiedniego kursu pedagogicznego. 
 Jestem osobą młodą, charyzmatyczną, posiadającą cechy wymagane w trakcie pracy z 
młodzieżą. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, a także silne poczucie empatii ułatwiają mi 
kontakt z uczniami. Jako osoba o wysokiej kulturze osobistej i dużym poczuciu etyki mogę być 
dla nich przykładem. Cechuję się profesjonalizmem i dbam o realizację materiału w terminie. 
Jestem dyspozycyjny i nie boję się wyzwań. Posiadam zapał połączony z wytrwałością w 
dążeniu do celów, którymi dla mnie są sukcesy moich podopiecznych. 
 W trakcie pracy na stanowisku managera nauczyłem się licznych technik 

motywacyjnych, które przydają się także w pracy z uczniami. Moje nowatorskie podejście 
zostało docenione przez moich wychowanków, którzy nagrodzili mnie tytułem „Nauczyciel – 
Mistrz i Mentor”. 
 Jestem osobą pracowitą oraz sumienną. Moim atutem jest także cierpliwość 
niezbędna w kontaktach z młodzieżą. Pragnę podkreślić również, że nie boję się wyzwań i z 
przyjemnością oddam się wypełnianiu powierzonych mi obowiązków, a posiadana przeze 
mnie umiejętność przekazywania wiedzy z pewnością przełoży się na wyniki uczniów 
Ponadto, chciałbym zaznaczyć, iż informatyka nadal pozostaje moją największą pasją. 
 Jestem przekonany, iż uzyskane przeze mnie wykształcenie, posiadane doświadczenie 
zawodowe, a także zakres nabytych umiejętności gwarantują z mojej strony profesjonalizm i 
efektywność w pracy na stanowisku nauczyciela informatyki. Z przyjemnością stawię się na 
spotkaniu rekrutacyjnym, aby osobiście zaprezentować swoją kandydaturę. 
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