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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. 

 Pragnę zwrócić się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mojej osoby do pracy na 
stanowisku nauczyciela przedszkola w Przedszkolu nr 3 w Warszawie. 
 Praca na tym stanowisku odpowiada mi nie tylko pod względem posiadanego 
wykształcenia, ale również osobistych preferencji. Zawsze miałam bardzo dobry kontakt z 
małymi dziećmi, więc wybór kierunku studiów był dla mnie oczywisty. Przez rok pracowałam 
na stanowisku nauczyciela wychowania początkowego, co upewniło mnie jedynie, że moje 
miejsce jest w przedszkolu. Obowiązki nauczyciela przedszkola pełniłem w Przedszkolu 
Prywatnym „SMERF”, Publicznym Przedszkolu nr 2 oraz w Przedszkolu Integracyjnym w 

Katowicach. 
 Wieloletnie doświadczenie gwarantuje z mojej strony profesjonalne podejście do 
podopiecznych. Cechuję się kreatywnością i samodzielnością, a także łatwością w 
nawiązywaniu kontaktu z najmłodszymi. Jestem dyspozycyjny i gotowy na wykorzystanie 
swoich umiejętności i zdolności w celu zwiększenia efektywności mojej pracy.  Posiadam 
również zapał połączony z wytrwałością w dążeniu do celów. 
 Postrzegam się jako osobę pomysłową, zorganizowaną i systematyczną. Dbam nie 
tylko o bezpieczeństwo powierzonych mi podopiecznych, ale również o ich prawidłowy rozwój 
intelektualny i ruchowy. Doskonale sprawdzam się zarówno na samodzielnym stanowisku 
pracy, jak i w pracy grupowej. Moim celem jest stałe zatrudnienie, które umożliwi mi pełne 
wykorzystanie moich umiejętności. 
 W załączeniu przesyłam mój życiorys zawodowy oraz list motywacyjny. Pragnę 
podkreślić swą gotowość do uczestnictwa w spotkaniu rekrutacyjnym, podczas którego będę 

miała możliwość odpowiedzi na Państwa pytania związane z moją kandydaturą  
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