KRAJOWA SZKOŁA
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
Kraków, dnia 6 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w całym kraju, celem
zapewnienia Państwu, aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
ciągłości edukacji uwzględniając ramy czasowe roku aplikacji uzupełniającej
prokuratorskiej, zdecydowaliśmy się na zmianę formuły szkolenia wstępnego.
Zgodnie

z

Zarządzeniem

Dyrektora

Krajowej

Szkoły

Sądownictwa

i Prokuratury Nr 447/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wdrożenia
dodatkowej metody kształcenia aplikantów – pisemnego podsumowania cyklu
szkolenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wprowadzone zostały
następujące zmiany:
1. zjazdy szkoleniowe w ramach aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej będą
odbywały się przy wykorzystaniu narzędzi i metod teleinformatycznych, a
sprawdziany wiedzy i umiejętności dotyczyć będą jedynie kluczowych
zagadnień z punktu widzenia egzaminu prokuratorskiego oraz praktyki
zawodowej i w wyjątkowych wypadkach mogą zostać przełożone na termin
późniejszy.
2. w przypadku rezygnacji ze sprawdzianu, zostanie wprowadzona metoda
kształcenia

w

postaci

pisemnego

podsumowania

cyklu

szkolenia

składającego się ze zjazdu i praktyk (zajęcia typu P), polegająca na:
 pisemnym odniesieniu się do zagadnień wzbudzających wątpliwości
aplikantów, w szczególności powziętych w toku odbywania praktyk,
odnoszących się do problematyki zjazdu – w miejsce zajęć typu E,
 przygotowaniu przez aplikantów pracy pisemnej polegającej na
opracowaniu projektu decyzji procesowej lub pisma procesowego na
podstawie
dotyczącej

akt

sprawy,

zagadnień

tej

samej

będących

dla

wsz ystkich

przedmiotem

cyklu

obejmującego zjazd i praktyki – w miejsce sprawdzianu,

aplikantów,
szkolenia

 przesłaniu aplikantom drogą elektroniczną podsumowania ich prac
pisemnych, które w swej treści zawiera omówienie wyników p rac
pisemnych oraz wskazanie najczęściej powtarzających się błędów –
w miejsce zajęć typu H,
3. Zmianie może ulec realizacja metody kształcenia polegająca na symulacji
(zajęcia typu D) w formie zdalnej. W wypadku niemożności jej zastosowania
może zostać zastosowana inna metoda szkolenia, np. forma wykładu lub
rozwiązywania kazusów.
W związku z powyższym zajęcia w ramach VII zjazdu 1 rocznika aplikacji uzupełniającej
prokuratorskiej (w dniach od 7 i 8 listopada 2020 r.) będą prowadzone wyłącznie zdalnie,
zgodnie z dołączonym do niniejszej wiadomości harmonogramem.
Wykładowcy

zajęcia

będą

prowadzić

zdalnie

z

miejsca

zamieszkania,

a w części przypadków w siedzibie KSSiP.
Przed rozpoczęciem zajęć, wykładowca prześle aplikantom, za pośrednictwem KSSiP,
materiały, to jest orzeczenia (zajęcia typu A), skany akt (zajęcia typu B) albo kazusy (zajęcia
typu G).
Aplikanci uczestniczyć będą w zajęciach w miejscu zamieszkania. Podział na grupy
pozostaje bez zmian. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.
Poszczególne zajęcia odbywać się będą w sposób zbliżony do tradycyjnego ich
prowadzenia w siedzibie KSSiP. Wykładowca może polecić aplikantom opracowanie
konkretnego zadania to jest odpowiedzieć na pytanie kierunkowe związane z orzecznictwem,
rozwiązanie kazusów, opracowanie pisma procesowego i wyznaczy odpowiedni czas na jego
wykonanie. Wszyscy aplikanci zobowiązani będą przesłać wykładowcy opracowane zadanie.
Dla każdej grupy szkoleniowej zostały założone specjalne skrzynki mailowe celem
przekazywania na nie zleconych przez wykładowców zadań. Adresy tych skrzynek zostaną
przekazane aplikantom mailem.
Wykładowca po zapoznaniu się z pracami aplikantów omówi rozwiązanie i wskaże
zbiorczo ewentualne błędy, wyjaśni wątpliwości i omówi różne koncepcje przedstawione
przez aplikantów. W czasie trwania zajęć wykładowca będzie mógł udzielić głosu
aplikantowi i odpowiedzieć na ewentualne pytania czy wyjaśnić wątpliwości.
O szczegółach przebiegu konkretnych zajęć zostaną Państwo powiadomieni przez
wykładowców. Wykładowcy samodzielnie dysponują czasem przewidzianym na realizowane

przez nich zajęcia, dzieląc go stosownie do potrzeb na kontakt z aplikantami oraz na
rozwiązywanie zadań, a także sprawdzanie i omawianie prac.
Wykładowcy realizują zadania stosownie do wskazanych im w harmonogramie metod,
dostosowując je według swojego uznania do warunków pracy zdalnej, a także uwzględniając
w miarę możliwości postulaty zgłaszane przez aplikantów.
Da zajęć zdalnych zostanie wykorzystana aplikacja Microsoft Teams, w której zostaną
założone dla Państwa konta, a dane do logowania zostaną przesłane na Państwa skrzynki
mailowe.
Równocześnie w związku z postanowieniami uchwały informuję, że wyznaczony na 21
listopada 2020 r. sprawdzian wiedzy po VII zjeździe 1. rocznika aplikacji uzupełniającej
prokuratorskiej nie odbędzie się.
W jego miejsce przeprowadzone zostaną zdalnie zajęcia typu P.
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