
ZGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIE NA KOLONII LUB OBOZIE OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA 
PEDAGOGICZNE – ZATRUDNIONEJ W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ  CENTRALIZUJĄCEJ   Z.F.Ś.S 
NA CELE SOCJALNE W KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. 
       

Kielce, dnia ..........................................................
  

KURATORIUM OŚWIATY  
25-516 KIELCE 

      al. IX WIEKÓW KIELC 3 
 
 
Proszę o zatrudnienie mnie na kolonii* , obozie*  w ........................................................          (  PODAĆ MIEJSCOWOŚĆ  ) 
                   

w  terminie ........................................................................................................................ 
na stanowisku .................................................................................................................. 
Oświadczam, że mam pełne przygotowanie do pracy na placówce kolonijnej, 
obozowej w charakterze ................................................................................................... 
oraz, że posiadam pracowniczą książeczkę zdrowia z aktualnymi wynikami badań. 
 
Nazwisko i imię  ................................................................................................................. 
Nr PESEL ............................................................................................................................ 
Nr NIP .................................................................................................................................. 
Nazwisko rodowe ............................................................................................................... 
Urząd skarbowy (adres) .................................................................................................... 
N.F.Z (oddział) .................................................................................................................... 
Data urodzenia  ( dzień, miesiąc, rok) .............................................................................. 
 
Adres zamieszkania: 
Województwo.................................... powiat .............................. gmina ........................... 
Miejscowość ............................................ ulica........................................ nr domu .......... 
Kod pocztowy .......................................... nr tel. stacjonarnego ...................................... 
Nr tel. kom. .......................................................... 
 
Wykształcenie ............................................... specjalizacja ............................................... 
Miejsce pracy ................................................................ tel. ................................................ 
Staż pracy na koloniach .................................................... 
Pełnione funkcje .................................................................................................................. 
 
Dodatkowe uprawienia ; 
Kierownik kolonii i obozów nr uprawnień ......................................................................... 
(załączyć kserokopię uprawnień) ...................................................................................... 
* niepotrzebne skreś l ić 
  
       ........................................................... 
          podpis 
Do podania załączyć : 
 

1. Kserokopię aktualnej książeczki zdrowia 
2. Zaświadczenie ze szkoły od kiedy jest zatrudniona(y) i że posiada uprawnienia  

pedagogiczne 
      



 
  U W A G I  ! 

 
 

1. Kuratorium Oświaty dokonując kwalifikacji osoby do pracy na dany turnus 
kolonii lub obozu nie bierze pod uwagę,  czy uczestnikiem tej kolonii lub 
obozu jest jego dziecko. 

 
2. Pracownik, który został zakwalifikowany do pracy na kolonii lub obozie może 

zabrać ze sobą dziecko lub dzieci pod warunkiem : 
 

 Kuratorium Oświaty posiada wolne miejsca na kolonii lub obozie, 
 Wiek dziecka (dzieci) jest zgodny z formą wypoczynku, 
 Dziecko(dzieci) zostaną zgłoszone na piśmie przez jednostkę 

centralizującą ZFŚS w Kuratorium Oświaty w Kielcach, w której  
zatrudniony jest pracownik, ( w ramach otrzymanego limitu )  

      i która to jednostka pokryje 30 %   kosztów skierowania kolonii  
      i obozów krajowych lub 50% w przypadku kolonii i obozów  
      zagranicznych. 

 
3. Samowolne zabieranie dzieci na kolonie lub obozy  jest zabronione ! 
 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
 
 

Dnia ............................................................. 20............ r.   zakwalifikowano 
 
Kol.  ................................................................................................................. 
 
w charakterze ................................................................................................ 

 
 do pracy na kolonii, obozie ......................................................................... 
 
 turnus ............................................................................................................ 
 
        
       ........................................................ 
                podpis 
             
  
 
 
 
  Kielce, dnia ............................  20.....r. 
 


