
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci 

DOBRO MOTIVACIJSKO PISMO SADRŽI:  

pozdrav, uvodni odlomak, ti jelo poruke i zaključak  

 

 Pozdrav:  

 

Primjer:  

Poštovano izborno povjerenstvo,  Dragi gospodine Horvat…  

 

 Uvodni odlomak: kratko predstavljanje 

 

Primjer:  

Zovem se Marko Marić, živ im u Vinkovcima , idem u 1. razred, 

smjer kuhar.  

 

 Tijelo poruke: istaknuti svoje vještine, kvalif ikacije, znanje 

i  interese koji su primjenjivi  za natječaj na koji se 

prijav ljujete, objasniti na koji će vam način sudjelovanje u 

projektu koristit i  u budućnosti  

 

Primjer:  

Strukovnu školu upisao sam zbog toga što mi omogućuje 

obrazovanje u struci koja me zanima i kojom se već bavim u 

obiteljskom restoranu , vidim se u tome poslu u budućnost i i 

žel im napredovat i u svojoj struci. Primjena novih tehnologija u 

termičkoj obradi hrane osobito me zanima. Smatram da će ovo 

putovanje pomoći u ostvarenju postavljenih cil jeva  budući da mi 

je velika žel ja naučit i kor ist it i  toplovodne kupke i štednjake koji 

će poboljšat i ukupno poslovanje. Također, misl im da će mi to 

znanje uvelike pomoći u radu u vlast itom restoranu u 

budućnost i.  
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Primjer 2:  

Oduvijek sam voljela kozmetiku i zanima me sve vezano uz 

njegu, zbog toga sam upisala ovu školu i u budućnost i se vid im 

u tome poslu. Na ovaj projekt se pr ijavljujem jer mis l im da ću 

nakon provedene prakt ične nastave  u inozemstvu bit i bogat ija za 

nova znanja i iskustva iz područja kozmetike. Očekujem da ću 

poboljšat i znanje engleskoga jezika i svoje samopouzdanje te da 

će mi to bit i kor isno u daljnjem školovanju.  

 

 

 Zaključak: potvrdite ključne točke uvodnog paragrafa  

odnosno da ste zainteresirani za natječaj  i  da vjerujete 

kako biste se dobro uklopi li   

 

Primjer:  

Kao učenik ove škole koji je željan novih znanja i iskustava u 

struci, smatram sa sam ja idealan kandidat za posjet 

Nizozemskoj i da ću nakon ovog putovanja i odrađene prakt ične 

nastave bit i bogat ij i za nova znanja i iskustva koja ću prenijet i 

ostalim kolegama.  

 

 

KORISTAN SAVJET:  

Pril ikom pisanja motivacijskog pisma, razmislite o svemu što vas 

zanima u vašoj struci, u čemu ste dobri i što bi voljeli vidjet i u 

inozemstvu (način na koji drugi učenic i rade, poboljšat i strani 

jezik, steći nova pr ijateljstva). Budite usredotočeni na temu 

projekta i s t ime se vodite u cijelom pismu. I izabrat ćemo 

upravo vas!  

Sretno!  

 

 

 

Ivona Turda, školska knjižničarka 


