Sprawozdanie z działalności edukacyjnej na obszarze działania Sądu
Okręgowego w Rzeszowie.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie.
Zarówno w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie jak i

Sądach Rejonowych Okręgu

Rzeszowskiego w 2017 roku odbyło się bardzo wiele spotkań z młodzieżą szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych a także studentami,

podczas których młodzież miała okazję zapoznać się

z działalnością sądów, problematyką poszczególnych gałęzi prawa oraz praw i wolności obywatelskich
na straży których stoją sądy.
Między innymi na obszarze działania Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w tym w Sądzie
Okręgowym w Rzeszowie, sędziowie zgłosili wolę udziałów IV edycji Tygodnia Konstytucyjnego
w

celu

Sędzia

odbycia

spotkań

z

uczniami

szkół

gimnazjalnych

i

ponadgimnazjalnych.

SO w Rzeszowie przeprowadził spotkania z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego

w Rzeszowie.
Spotkania te odbyły się z sędziami w szkołach, które zgłosiły akces. Celem tego projektu było
zwrócenie uwagi młodych ludzi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji oraz promowanie
świadomego obywatelstwa, zachęcanie młodzieży do zainteresowania sprawami publicznymi
i zwrócenie ich uwagi na kluczową rolę sądów w stosowaniu prawa w Polsce.
W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się kilka spotkań z uczniami na terenie Sądu, podczas
których młodzież miała możliwość uczestniczenia w rozprawach w różnych Wydziałach w charakterze
publiczności. W porozumieniu z Przewodniczącymi Wydziałów dokonano wyboru takich spraw, które
dostosowane były do wieku uczniów. Po rozprawach odbyły się spotkania z uczniami i nauczycielami
podczas których sędziowie odpowiadali na ich pytania.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie zwrócił się do Przewodniczących Wydziałów
i Kierowników Sekcji o przedstawienie propozycji w zakresie działań Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
które gotowi byliby podjęć sędziowie, referendarze i asystenci w 2017 roku w celu rozszerzenia wiedzy
prawniczej dzieci i młodzieży.
W 2017 roku do Sądu Rejonowego w Rzeszowie zgłosiły się trzy szkoły z zapytaniem o możliwości
uczestniczenia uczniów w rozprawach:
1.

Zespół Szkół nr 2 imienia Tadeusza Rejtana w Rzeszowie (uczniowie czterech klas),

2.

Zespół Szkół w Palikówce (jedenastu uczniów),

3.

IX liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i mienia świętej królowej Jadwigi
w Rzeszowie ( uczniowie kilku klas tego liceum),

Ponadto w lutym 2017 roku umożliwiono studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego udział
w rozprawach w sprawach gospodarczych w charakterze publiczności.
Sąd Rejonowy w Łańcucie
W Sądzie tym w ramach wyżej wymienionej IV edycji Tygodnia Konstytucyjnego
wyznaczonych zostało dwóch sędziów do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą, którzy dokonali
rejestracji na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
Sąd Rejonowy w Ropczycach.
W Sądzie tym w ramach IV edycji Tygodnia Konstytucyjnego wyznaczonych zostało trzech
sędziów do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą, którzy dokonali rejestracji na stronie internetowej
Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
Ponadto 2017 roku w Sądzie odbyło się jedno spotkanie edukacyjne z młodzieżą Liceum
Ogólnokształcącego w Ropczycach z zakresu problematyki prawnej. Poza ww Szkołą, inne z terenu
ropczycko – sędziowskiego nie wykazały zainteresowania tego typu spotkaniami.
W dniu 8 stycznia 2018 roku odbyło się już jedno spotkanie także z młodzieżą Liceum
Ogólnokształcącego w Ropczycach, które odbywało się także na terenie Sądu Rejonowego.
W kwietniu 2018 roku planowane jest zorganizowanie kolejnego spotkania z zakresu
problematyki prawnej dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie.
Sąd Rejonowy w Strzyżowie.
W Sądzie tym w ramach IV edycji Tygodnia Konstytucyjnego wyznaczony został do
przeprowadzenia zajęć z młodzieżą jeden sędzia, który dokonał stosownej rejestracji.

Ponadto w 2017 roku sędziowie tego Sądu nie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych
dla młodzieży z zakresu problematyki prawnej, ponieważ żadna placówka oświatowa nie
zwracała się o przeprowadzenie takich zajęć.
W przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania na 2018r., ustalony zostanie harmonogram
spotkań i ich tematyka.

Sąd Rejonowy w Dębicy.

W ubiegłym roku w Sądzie Rejonowym w Dębicy na rozprawach w II Wydziale
Karnym uczestniczyła, w charakterze publiczności młodzież ucząca się z terenu miasta Dębica
i powiatu dębickiego. W czasie pobytu w Sądzie młodzież miała możliwość obserwowania
przebieg rozprawy karnej, a w przerwach mogła zadawać pytania sędziemu i prokuratorowi
odnośnie wykonywanych przez nich zawodów. W miarę możliwości uczniom prezentowano
również pokój w którym przesłuchiwani są małoletni świadkowie przestępstw .
W 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Dębicy odbyło się 11 spotkań z młodzieżą.
W 2018 roku, na chwilę obecną, spotkania z młodzieżą szkolną nie są planowane,
z uwagi na ograniczenia lokalowe wynikające z trwającej rozbudowy i przebudowy Sądu
i związane z tym ograniczenia natury technicznej.
W sytuacji zgłoszenia potrzeby spotkań przez dyrektorów szkół istnieje możliwość
rozważenia uczestnictwa sędziego w spotkaniu z młodzieżą szkolną, oczywiście przy
uwzględnieniu zakresu obowiązku sędziego i jego obciążenia wykonywanymi obowiązkami
służbowymi.
Sąd Rejonowy w Leżajsku.
W Sądzie tym Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Przewodnicząca II Wydziału
Karnego uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych dla młodzieży z zakresu problematyki prawej.
Odbyły się następujące spotkania :
1.

w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

nt. „Pełnoletniość – prawa i obowiązki” – dla uczniów ostatnich klas w związku z uzyskaniem
pełnoletności,
2. w dniu 29 maja 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Leżajsku nt.
„Odpowiedzialność nieletnich” dla uczniów klas gimnazjalnych i szkoły zawodowej,
3.

w dniu 6 października 2017 roku w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym

nt. „ Odpowiedzialność nieletnich” – dla uczniów klasy VII i gimnazjalnych,
4.

w dniu 15 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

nt. „ Odpowiedzialność nieletnich” dla uczniów klas I i II,

5.

w dniu 11 grudnia 2017 roku – spotkanie w Bibliotece w Brzózie Królewskiej oddzielnie dla
uczniów klasy V i dla uczniów klasy III Gimnazjum, nt. „ Odpowiedzialne korzystnie z
Internetu. Cyberprzemoc”.
Przew. II Wydziału Karnego odbyła sześć spotkań w siedzibie Sądu Rejonowego w Leżajsku

z młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.
Młodzież uczestniczyła w pogadance na temat odpowiedzialności karnej po ukończeniu 17 roku życia
oraz w rozprawach sądowych jako publiczność.
Odnośnie planowanych spotkań w 2018 roku Sąd Rejonowy w Leżajsku pozostaje w stałej
współpracy od kilku lat z Zespołem Szkól Technicznych w Leżajsku i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno
– Wychowawczym w Leżajsku i przynajmniej raz w roku organizowane są spotkania sędziów z
młodzieżą tych szkół. Tematyka i terminy spotkań uzgadnianie są z pedagogami tych Szkół przed
każdym spotkaniem.
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(e-mail:

edukacja@rzeszow.so.gov.pl) nawiązała współpracę z osobami wyznaczonymi w każdym Sądzie
Rejonowym do kontaktu w sprawach zajęć edukacyjnych dla młodzieży.

