................................................
Data wpływu

Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Biłgoraju

PODANIE
Proszę o przyjęcie mojej osoby do Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Biłgoraju w roku szkolnym ……………………………………………….
w systemie dziennym
w systemie zaocznym
KANDYDAT:
1. Nazwisko ....................................................... Imiona .............................................................
2. Data i miejsce urodzenia: dzień .......... miesiąc .......... rok ........... w ......................................
........................woj. ................................................. kraj .........................................................
3. Imiona rodziców ...................,...................... nazwisko panieńskie matki ................................
4. Nazwisko panieńskie (u mężatek) ...........................................................................................
5. Adres stałego zameldowania: kod .................. miejscowość ..................................................
ul. ....................................... nr domu ........... nr mieszkania ........... wieś ...............................
zaznacz typ miejscowości:
wieś
miasto poniżej 5 tys. mieszkańców
miasto powyżej 5 tys. mieszkańców
6. Adres do korespondencji: kod................ miejscowość ............................................................
ul. ........................................... nr domu ........... nr mieszkania ........... wieś ...........................
Tel. ...................................... tel. kom. .................................... e-mail .....................................
7. Stan cywilny ....................... Narodowość ............................... obywatelstwo .........................
8. Seria i nr dowodu osobistego ...................................... wydany przez ....................................
dnia ..................... Nr PESEL ........................................ 9. Nr NIP ..........................................
9. Ukończona szkoła średnia ......................................................................................................
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Miejscowość ........................................................................... rok ukończenia .............................
Nr świadectwa .................................................. data wystawienia ...............................................
10. Informacja o zatrudnieniu: pracuję / nie pracuję*
Nazwa zakładu pracy ....................................................................................................................
Adres .........................................................miejscowość ................................. tel. .......................
11. Dane płatnika (w przypadku opłacania czesnego studenta przez osoby drugie)
Nazwa płatnika ............................................................ Nr NIP .....................................................
Adres płatnika................................................................................................................................
12. Dane osoby (słuchacza bądź kandydata na studia), która zachęciła Panią / Pana do podjęcia
studiów w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju**
Imiona ………………..…………………………Nazwisko ………………..……………………….
13. Orzeczenie o niepełnosprawności (dołączyć w przypadku jego posiadania):
nie dotyczy



stopień



rodzaj -

Oświadczenie
Oświadczam, że znane mi są warunki regulaminu studiów oraz regulaminu płatności i akceptuję warunki
w nich zawarte. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji ze studiów wpłacone wpisowe
i czesne za studia nie podlegają zwrotowi.
Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w podaniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie i
wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 8837 z późn. zm.).
Prawidłowość danych zawartych w
niniejszym podaniu stwierdzam
własnoręcznym podpisem:

miejscowość

data
podpis kandydata

* niepotrzebne skreślić
** osoba polecająca studia w KPSS w Biłgoraju otrzymuje jednorazowy rabat w opłacie czesnego
w wysokości 200,00 złotych za każdą osobę, która złoży wymagane dokumenty oraz wniesie
stosowne opłaty do końca procesu rekrutacji w Kolegium
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Wypełnia Kolegium
Zgodność danych z dowodem osobistym stwierdzam
Biłgoraj, dnia ........................................................

.........................................
(podpis pracownika sekretariatu)

Decyzja o przyjęciu
Dyrektor KPSS w Biłgoraju na posiedzeniu w dniu ..................................................................
Zakwalifikował kandydata ......................................................................................... na studia
(imię i nazwisko)

w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju w roku szkolnym ……………… na
................................................................... semestr studiów w zawodzie pracownik socjalny.
Biłgoraj, dnia ...........................................

…………………………....
(podpis Dyrektora)

m.p.
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