Regulamin przeprowadzania naboru i egzaminu konkursowego
na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Koninie

§1
W

przypadku

pozyskania

nowych

etatów kuratorskich

bądź zwolnienia etatu

kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Koninie Prezes Sądu Okręgowego
w Koninie zarządza przeprowadzenie naboru na aplikację kuratorską.
Zarządzenie zawiera:
— wskazanie liczby wolnych bądź zwolnionych etatów oraz sądu rejonowego,
w którym odbywać się będzie aplikacja kuratorska,
— wskazanie składu Komisji egzaminacyjnej,
— określenie terminu składania podań na aplikację wraz z załącznikami,
— określenie terminu egzaminu pisemnego i ustnego,
— określenie terminu dokonania ogłoszenia

listy kandydatów,

którzy zostaną

dopuszczeni do części ustnej egzaminu i do części pisemnej egzaminu,
— określenie terminu ogłoszenia informacji o kandydacie wyłonionym do odbywania
aplikacji,
— wskazanie pracownika, z którym można kontaktować się w sprawie naboru.

§2
Nabór na aplikację kuratorską przeprowadza się w formie egzaminu, który składa się
z części pisemnej i części ustnej.

§3
Do części pisemnej egzaminu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy spełniają
następujące warunki:
1. posiadają

obywatelstwo

polskie

i

korzystają

w

pełni

z

praw

cywilnych

i obywatelskich,
2. ukończyli

wyższe

studia

magisterskie

z

zakresu

nauk

pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe
studia

magisterskie

i

podyplomowe

z

zakresu

nauk

pedagogiczno-

psychologicznych, socjologicznych lub prawnych,
3. złożyli podanie o przyjęcie na aplikację kuratorską wraz z: kserokopią odpisu
dyplomu ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych i innymi
dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu kuratora,
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informacją z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 6
miesięcy przed złożeniem zgłoszenia), oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw
cywilnych

i obywatelskich

oraz

posiadaniu

obywatelstwa

polskiego

i kwestionariuszem osobowym. W przypadku podania przez kandydata danych
w szerszym zakresie, niż wskazano wyżej, kandydat winien załączyć pisemną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§4
1. Lista kandydatów, którzy spełniają warunki formalne i zostaną dopuszczeni do
części pisemnej egzaminu zostaje opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz stronie
internetowej Sądu.
2. Jeżeli

zgłoszenie

zostało

złożone

po

terminie,

przewodniczący

komisji

konkursowej albo, z jego upoważnienia, członek komisji odmawia dopuszczenia
kandydata do udziału w egzaminie. Termin do złożenia zgłoszenia nie podlega
przywróceniu.
3. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych określonych w § 3 niniejszego
Regulaminu, kandydat nie jest wzywany do usunięcia braków.

§5
Kandydaci dopuszczeni do egzaminu pisemnego nie będą zawiadamiani odrębnym
pismem o zakwalifikowaniu się do egzaminu.

§6
Kandydat przystępując do części pisemnej powinien okazać dokument zawierający
zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.

§7
1.

Pytania na część pisemną i ustną po połowie przygotowują:
— z zakresu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, socjologii, resocjalizacji
oraz kurateli zawodowej i społecznej - Kurator Okręgowy,
— z zakresu podstaw prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej lub sędzia wskazany przez Prezesa Sądu
Okręgowego, nie będący członkiem komisji.

2.

Zestawy pytań przechowuje się z zaklejonej kopercie w miejscu niedostępnym
dla osób trzecich.
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§8
1. Część pisemna trwa 40 minut i polega na wypełnieniu testu, składającego się
z 30 pytań testowych z zakresu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, socjologii,
resocjalizacji, podstaw prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
w tym kurateli zawodowej i społecznej - za które można otrzymać maksymalnie
30 punktów (za prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt; za błędną lub
brak odpowiedzi 0 punktów). W ybór odpowiedzi następuje poprzez zakreślenie
jednej z trzech propozycji odpowiedzi na pytanie. Zmiana zakreślonej odpowiedzi
jest dozwolona poprzez przekreślenie zaznaczonej odpowiedzi znakiem „X"
i postawieniem przy znaku parafki.
2. Prace podlegają kodowaniu. Kandydat losuje kopertę, która jest opatrzona
indywidualnym kodem. Numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na
pierwszej stronie oznakowanego papieru udostępnionego uczestnikom egzaminu.
W kopercie jest umieszczona czysta kartka, na której kandydat zapisuje swoje
imię i nazwisko, umieszcza ją ponownie w kopercie, zakleja ją i niezwłocznie
przekazuje wyznaczonemu członkowi komisji. Otwarcie kopert zawierających
imiona i nazwiska kandydatów następuje po sprawdzeniu testów przez komisję.
Wówczas następuje rozkodowanie prac.
3. Zakazane jest wnoszenie na salę urządzeń służących do przekazu, odbioru tub
rejestracji informacji lub innych urządzeń elektronicznych z dostępem do mediów
strumieniowych, a także zakazane jest wnoszenie tekstów aktów prawnych,
komentarzy lub innych opracowań albo tekstów źródłowych mogących służyć
pomocą przy rozwiązywaniu testu.
4. Zakazanie jest komunikowanie się z innymi osobami zdającymi lub z osobami
z zewnątrz oraz zakłócanie przebiegu części pisemnej egzaminu w inny sposób.
5. W przypadku złamania powyższych zakazów kandydat podlega wykluczeniu
z konkursu. Wykluczenie odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej
egzaminu.
6. Opuszczanie sali przez uczestnika konkursu w trakcie jego trwania możliwe jest
jedynie za zgodą członka komisji i pod jego nadzorem. W powyższej sytuacji na
pierwszej stronie testu danego uczestnika członek komisji odnotowuje godzinę
opuszczenia sali i godzinę powrotu.

§9
Do części ustnej zostają dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 20
punktów z części pisemnej egzaminu. W przypadku gdy minimum to uzyska mniejsza

liczba kandydatów niż dwukrotność limitu przyjęć na aplikację, do części ustnej
dopuszczeni zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę punktów,
wówczas jednak liczba kandydatów dopuszczonych do części ustnej nie może
przekroczyć wskazanej wyżej dwukrotności limitu przyjęć. Jeżeli żaden z kandydatów
nie

otrzyma

20

punktów

do

części

ustnej

zostanie

dopuszczonych

dwóch

kandydatów, którzy otrzymali najwięcej punktów. Jeżeli więcej niż jeden kandydat
uzyska taką samą liczbę punktów, jak ostatni spośród wyłonionych w ten sposób
kandydatów, wszyscy oni zostają dopuszczeni do części ustnej konkursu.

§10
Lista kandydatów, o których mowa w § 9, zostanie ogłoszona ustnie w dniu
egzaminu,

po

części

pisemnej,

o

godzinie

i w

miejscu wskazanym

przez

Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§11
Część ustna obejmuje udzielenie odpowiedzi na 3 pytania z zakresu wskazanego
w§

7 punkt 1. Za każdą odpowiedź można uzyskać od 0 do 5 punktów,

tj. maksymalnie 15 punktów.

§12
Na aplikację kuratorską zostaje przyjęty kandydat, który otrzyma najwyższą liczbę
punktów z egzaminu.
Imię i nazwisko kandydata wyłonionego do odbywania aplikacji kuratorskiej zostanie
opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu.

§13
Komisja egzaminacyjna po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki,
może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek: rezygnacji kandydata,
ustania stosunku pracy z osobą odbywającą aplikację kuratorską przed ukończeniem
tej aplikacji, przyznania kolejnego wolnego etatu lub zwolnienia etatu. Rezerwowa
lista kandydatów jest ważna nie dłużej jednak niż rok od przeprowadzenia egzaminu.
Rezerwowa lista kandydatów zostaje opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz stronie
internetowej Sądu.
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§

14

Z przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu sporządza się protokół, który
podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej.

§ 15
Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do obywania aplikacji
kuratorskiej, ani nie zostaną wpisani na listę rezerwową, zostają zwrócone drogą
pocztową.

§ 16
Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy z siedzibą w Koninie,
ul. Energetyka 5, 62-510 Konin. Dane zbierane są w celu rekrutacji. Przystąpienie do
rekrutacji jest dobrowolne, lecz dla spełnienia warunków formalnych przez kandydata
wymagane jest podanie danych, wskazanych w § 3 pkt 3. Kandydatowi przysługuje
prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawy.

Prezes
Sądu Okręgowego
Waldemar Cytrowski
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