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Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia o możliwości zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedszkola

z dnia 5 lutego, opublikowanego w serwisie www.InfoPraca.pl, chciałabym zaproponować swoją

kandydaturę. Uważam, że moje wykształcenie oraz cechy charakteru pozwolą mi spełnić Państwa

oczekiwania, kierowane do osoby odpowiedzialnej za rozwój i edukację najmłodszych.

W maju tego roku ukończyłam trzyletni okres studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w

Krakowie, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, uzyskując tym samym tytuł

licencjata. W trakcie studiów I stopnia miałam okazję odbyć praktyki w przedszkolu „Baśniowa

Kraina” w Krakowie, gdzie powierzono mi opiekę nad grupą adaptacyjną.

Od października tego roku planuję kontynuować edukację na studiach II stopnia w trybie

niestacjonarnym, co pozwoli mi podjąć pracę w pełnym wymiarze godzin. Pomimo stosunkowo

niewielkiego doświadczenia pracy w przedszkolu, które jak do tej pory zdobyć mogłam jedynie

podczas praktyk, pragnę dodać, że przez ostatnie dwa lata pracowałam dodatkowo, jako opiekunka

do dzieci. Moimi pracodawcami były głównie osoby prywatne.

Podczas dotychczasowej edukacji miałam okazję odbyć dodatkowy kurs z zakresu

pedagogiki zabawy „Metody integracji w pracy z grupą”, dzięki któremu poznałam liczne sposoby

organizacji zabaw i konkursów dla dzieci. Uważam, że nawiązywanie kontaktów z dziećmi

przychodzi mi ze szczególną łatwością, a cierpliwość i opanowanie zawsze pozwalały mi dobrze

zrozumieć najmłodszych podopiecznych. Mam nadzieję, że w Państwa placówce, będę mogła

wykorzystać poznane do tej pory umiejętności z zakresu: sprawowania opieki pedagogicznej,

pisania scenariuszy, tworzenia programów i organizowania zajęć.

Jako dodatkowe atuty przemawiające za moją kandydaturą uważam: posiadane prawo

jazdy kat. B i dobrą znajomość komputera (w tym pakietów biurowych: MS Office, OpenOffice oraz

programów graficznych). Myślę, że znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-

zaawansowanym pozwoli mi edukować dzieci z podstaw tego języka.

Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa swoją osobą i będę miała przyjemność spotkać

się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej, by w pełni przedstawić swoją kandydaturę.

  Z wyrazami szacunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwa firmy] w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane 
przeze mnie stanowisko.
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