Regulamin zasad, przeprowadzania i oceny egzaminu
konkursowego na aplikacjg kuratorsk4 w okrggu S4du bm[go*.go

w Piotrkowie Trybunalskim.

$1

W wyniku przeprowadzonego egzaminu konkursowego,

kandydat6w na

aplikant6w kuratorskich wyloni komisja egzaminacyjna powolana przezprezesa
S4du Okrggowego w Piotrkowie Trybunalskim.
$,1

Ogloszenie o zamiarze przeprowadzeni a egzamrnu, Prezes S4du zamieszcza
na stronie internetowej S4du Okrggowe
bunalskim na co
najmnie.j 30 dni przedterminem czg$ci pi

W

ogtoszeniu okresla termin skladar
czglci pisemnej
egzaminu. wymogi jakie musi spelniad kandydat, oraz zakres zagadnieA

bgd4cych przedmiotem egz:aminu.

Do

$3

czgSci pisemnej egzaminu zostanE dopuszczeni kandydaci, ktoruy spetni4
lwymagania formalne.
$4

Konkurs sklada sig z2 etap6w:
I etap- egzamin pisemny, ktory odbgdzie sig w dniu 14 marca 20lg roku w
piedzibie_!?d" Okrggowego w Piotrkou,ie T'rybunalskim , ul. Slowackiego 5,
pala nr XXIII Macocha - godzina 10:00.
II etap- egzamrn ustny
$s;

Przystgpuj4!^ do egzaminu pisemnego nalely posiadai dow6d tozsamosci i o
godzinie 1000 zglosii sig w miejscu przeprow adzeniaegzaminu konkursowego.
Zakazuje sig wnoszenia na salE urz4dze6 sluz4cych do przekazu, odbioru lub
lejestracji informacji lub innych urz1dzeh elektronicznych z dostgpem do
tnedi6w strumieniowych, a tak2e wnosizenia akt6w prawnych, komentarzy,
opracowaf
J"b tekst6w 2rodlowych mog4cych sLu2yc pomoc4 przy

tozwi4zywaniu testu. Zakazuje sig r6wnie2 otwierania posiadanych prt":"
Uczestnik6w egzaminu torebek lub sasz:etek, komunikowania sig z osobami
zdajqcynti lub osobami z zewn1trz oraz zald6cania w jakikolwiek spos6b
ryrzebiegu egzaminu. Nie dostosowanie sig do powylszych zakazow bgdzie
skutkowalo wykluc zeniem :r konkursu.

$5

Prace egzaminacyjne oznacza sig indyrn,idualnym kodem. Kaady z kandydat6w
otrzymuje kopertg z numerem kodu. Kod jest wpisywany przez kandydata na
pierwszej stronie testu, w prawym g6rnym rogu.

$7
Czg{c pisemna egzaminu trwa 40 nninut i polega na wypelnieniu testu
jednokrotnego wyboru sktadai4cego siQ z 40 pytah. Maksymalnie mo2na
otrzymad 40 punktow ( za prawidtow4 odpowiedz na pytanie kandydat
otrzymrrje I punkt, zablgdnqodpowied?rubjej brak- 0 punkt6w).
$8
Wyniki z czEici pisemnej egzaminu konkursowego, zostan4 ogloszone do dnia
15'03.2018 roku, na stronie interneto'wej S4du Okrggowego w piotrkowie
Trybunalskim.

$e

Do egzaminu ustnego dopuszcza sig 15 kandydat6w sposr6d przystgpujQcych
do czgsci pisemnej egzaminu, ktorzy osi4gngli kolejno nuj*igt rra "l\c'zbg
punkt6w. W ptzypadku gdy wigcej niz jeden kandydat osi4gnie r6wn4 liczbE

punkt6w, wszystkich kandydat6w
czg\ci ustnej egzaminu.

z

r6,wnE liczbq punkt6w

-dopuszcza'sig

do

$10

T
i-+^ 1.^^A-,A^+:--,
Listg
kandydat6w J^----

dopuszczonych do egizaminu ustne go ogLasza Prezes S4du na
stronie internetowej S4du Okrggowego \4r Fiotrkowie I'rybunalskim.
Termin egzaminu ustnego Wznacza Prr:zes S4du Okrggowego, po ogloszeniu
wynik6w czgsci pisemnej.

$

11

$

13

z kandydatem oraz wysluchaniu na
wylosorvany przez kandyclata zestaw trr-ech pyta| z zakresu funkcjonowania
kurateli zawodowej i spolecznej, wymiaru sprawiedliwo6ci, wiedzy
psychologiczno - pedago gicznej, pedagolgiki i resocj altzacji.
$12
Egzamin ustny oceniany jest w formie punkt6w. Kaady z czhonkow komisji
ocenia odpowiedzi kandydata za kazde pytanie w czgsci ustnej w skali od 0-5
punkt6w, bior4c pod uwagg: treSi merytorycznq, spos6b formulowania mySli,
poprawno6d jgzykowl wypowiedzi, umiejgtnosd prowadzenia rozmowy i
przekonvwuj4cego uzasa<lniania swoich opinii i twierdzeh, umiejgtno66
flogicznego mySlenia i podejmowania deoyzji oraz predyspozycje kandydata do
iwykonywania zawodu kuratora s4dowego. Punkty uzyskane od wszystkich
czlonk6w komisji sumuje sig.
Egzamin ustny polega na rozmowie

E gzamin przeprow adza komi
W

owo lana. pr zez preze s a
skladzie 4 os6b.

sj a p

Piotrkowie Trybunalskim w

S

4du okrg g owe go

$14

Z

egzaminu sporzqdza siE protok6l, w kt6rym okre6la sig wyniki konkurs:uprzez
wskazani e liczby punkt6w uzyskany ch przez poszczeg6lnych kandydat6w
(uwzglgdniajqc czgsc pisemn4 ustn4 egzaminu) ustala sig kolejno$6
kandydat6w.
W przypadku uzyskania jednakowej lic,zby punkt6w przez dw6ch lub wigcej
kandydat6w, kryterium pomocnicze stanrowi4 dodatkowe kwalifi kacj e
tj. ukoriozone studia podyplomowe, kurs.y zawodowe, dodwiadczenie
w pelnieniu funkcji kuratora spolecznego.

i

i

$ ls
Wyniki konkursu oglasza Prezes S4du Okrggowego na stronie internetowej
S4du Okrggowego w Piotrkowie Trybunalskim.
$ 15
Wyniki konkursu zachowuj q wa2no56 przez okres jednego roku od daty jego
przeprowadzenia. Komisja wylania rerlerwow4 listg dziesigciu kandydat6w,
spoSr6d kt6rych Prezes S4du Okrggowego mo2e zatrudnic aplikant6w
kuratorskich we wskazanym wyhej okresie lub zarz4dzi6 ponownie
przeprow adzeme konkursu

.

$17
Regulamin wchodzi w 2ycte z data, podpisania i podlega ogloszeniu na stronie
internetowej S4du Okrggowego w Fiotrkowie Trybunalskim.
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