sAD OKREGOWY W PTOTRK:OWrE TRYBUNALSKTM
OGLASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKA APLIKANTA KURATORSKIEGO
w sqdach rejonowych okrggu piotrkowskiego w Zespoliach Kuratorskiej SluZby Sqdowej Wykonuj4cych
Qrzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w:

l.

S4d Rejonowy w Opocznie

Qbejmuje rniasta i gminy: Opoczno, Aleksandr6w, Bialacz6w, Drzewica, Mniszk6w, Parady2, PoSwigtne,
Sfawno, iLarn6w.

2.

S4d Rejonowy w Radomsku.

Qbejmuje nniasta i gminy: Radomsko, Kamiefsk, Przedbfrz, Dobryszyce, Gomunice, Wielgomlyny,
Kobief e Wielkie, G idle, Kod rqb, Maslowi ce, Ladzice, Lgota W ielk a, iLytno.

3.
Obejmuje miasta
Liuboch

n

S4d Rejonowy w Tomaszorvie Mazowieckim

i gminy:

Tomasz6w Mazowiecki, Bgdk6w, Budziszewice, Czerniewice, Inowl6dz,

ia, Rokici ny, Rzeczyca,

lJ

jazd, Zelechlinek.

ILOSC WOLNYCH MIEJSC:
Termin konkursu

-

3

14 marca 20 18 roku, godzina 1000
, ul. Slowackiego 5, sala nr

w siedzibie Sqdu Okrggowego w Piotrkowie Trybunalskim

XXIII.

Qrganizalor: Prezes S4du Okrggowego w Piotrkowie Trybunalskirn
Konkurs zarejestrowany jest pod sygnatur4 KD.l I l-2118.

I(onkurs zostanie przeprowadzony

w

oparciu

o

regulamin naboru na aplikacjg stanowi4cy zal|cznik do

nin iej szego ogloszenia.

lermin skladania

I.

zgloszefi na konkurs do 28 lutego 2018 roku.

Wymagania:

Kandydaci musz4 spelniai wymagania wynikaj4ce z aft.5 ust.
o kuratorach s4dowych (tj. Dz.U. 22014r.,po2.795).

I pktl -4 ustawy z dnia2l lipca 2001 roku

II. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia:

-

-

podanie z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
zyciorys wraz z przebiegiem nauki oraz pracy zawodow,o;,
odpis dyplomu ukoriczenia studi6w magisterskich z zakesu nauk pedagogiczno- psychologicznych,
socjologicznych lub prawnych albo innych wy2szych sturli6w magisterskich i studi6w podyplomowych

z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych,
pisemne oSwiadczenie o niekaralnoSci oraz 2e przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postgpowanie
o przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe,
oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzrystaniu zpehri praw cywilnych i obywatelskich.
oSwiadczenie o wyrazeniu zgody naprzelwarzanie danyclh osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie
z Ustaw4zdnia29 sierpnia l99Trokuoochroniedanychosobowych

(D2.U.20116r,,poz922zp62n.zm.),

Dokumenty dodatkowe wskazane do zlozenia:
Do zgloszenia tno2na dolqczyt

dokument

cprtyfikat6w ukofczonych kurs6w,
podyplomowych, opinig kierownika Z

dodatkowe kwalifikacje (nigdzy innymi: kserokopie
kserokopie dyplom6w ukoriczonych studi6w
sig do sposobu wykonywania funkcji kuratora

spolecznego).

Wyloniony w drodze konkursu kandydat zostanie zatrudniony po uzupetnieniu dokument6w: (art. 5 ust.
ust. 3 Ustawy o kuratorach s4dowych)

I pkt 3 i

-informacjg z Krajowego Rejestru, kt6ra jego dotyczy,
-zaiwiadczenie o stanie zdrowia potwierdzaj4cym mo2liwoSi pracy na stanowisku aplikanta kuratorskiego,
-Zaiwiadczenie od uprawnionego psychologa (rozporz4dzenie Ministra SprawiedliwoSci, z dnia l9 wrzesnia
2014 roku w sprawie badari lekarskich ipsychologicznych 1<andydat6w do objgcia urzgdu sgdziego
pz.U. 2 201 4r. po2. 1293 ze zm.).

IfI. Zakres wiadomoSci wymaganych

l.

na egzaminie konkursowym:

Konsty'tucjaRzeczypospolitej Polskiej zdnia2 kwietnia l997roku(Dz.U. nr78,poz.483).

2. Ustawa zdnia2l lipca2001 rokuokulatorachs4dowych(Dz. U.z2014poz.195zezmianami).
3i Ustawa o postppowaniu w sprawach nieletnich z dnia2r5 pa2dziemika 1982 r.
( Dz.U z 2,016 r., poz. 1654 ze zmianami).
4f Ustawa o ustroju s4d6w powszechnych.
5. Ustawa z dnia25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuriczy (DzU. 22011 poz.682 ze zmianami)
6. Rozporz4clzenie Ministra SprawiedliwoSci w sprawie o oSrodkach kuratorskich 5 pa2dziemika 200 I roku

(

Dz.U nr 120,po2. 1294)

7', Rozporz4dzenie Ministra SprawiedliwoSci z dnia 72 czerwca 2003r. w sprawie szczeg6lowego sposobu
wykonywania uprawnieri i obowi4zk6w kurator6w s4do,wych (Dz. U. 22014,po2.989 ze zmianami).
8f Rozporz4dzenie Ministra SprawiedliwoSci z dnia 26 lute,go 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania
obowi4zk6w i uprawnief przez kurator6w s4dowych w sprawach karnych wykonawczych
( Dz.U. z 20 1 6r., poz.9 69).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny( DzU. iz 2017, poz. 2204 ze zm.).
I p. Ustawa z dnia 6 czerwca I 997r. kodeks karny wykonarvczy (Dz.U . z 2017 , poz. 665 ze zm.).
I I. Przepisy zzaWesu Systemu Dozoru Elektronicznego
I p. Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie ( Dz.LI. z 20 | 5, poz. I 3 90).
13. Podstawowe pojgcia zzakresupedagogiki, psychologii, socjologii orazresocjalizacji.
14. Elementy wiedzy o Polsce i Swiecie wsp6lczesnym.

9.

IV. Inne informacje.
Wymagane dokumenty naleZy skladai w terminie od 05 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r.,
w Samodzielnej Sekcji Kadr S4du Okrggowego w Piotrkowie Trybunalskim (pok6j 226).
W przypadku nadania dokument6w drog4 pocztow4,za datg ich zloienia uwaLa sig datg stempla
pocztowego.

Nie bgd4 r'ozpatrywane podania zloZone przed dat4 ogloszenia o konkursie, jak tez zlo2one po terminie.
Wszelkie braki w dokumentach stwierdzaj4cych niespelnienie przez kandydata warunk6w formalnych nie bgd4
podlegaty 2adnym dzialaniom zmierzaj4cym do ich uzupehienia czy wyja6nienia.
Kandydaci nie spelniaj4cy w/w wymog6w nie zostan4 dopuszczeni do egzaminu konkursowego.

Informacjg w sprawie egzaminu konkursowego mozna uzyskac telefonicznre
w Biurze Kuratora Okrggowego pod numerem telefonu 441 6494173
(Kurator Okrggowy Katarzyna Dalkiewicz)

Lista kandydat6w dopuszczonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej S4du
Okrggowego w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 12 marca 2018 roku.
S4d nie zobowi4zuje sig do odsylania dokument6w zloZonych na potrzeby konkursu. Osoby zainteresowane

proszone s4 o odbi6r dokument6w, w terminie jednego miesi4ca po zakoriczonym konkursie,

w Samodzielnej Sekcji Kadr S4du Okrggowego w Piotrkowie Trybunalskim.

