
Dnia……………………………………2017 roku

….....................................................................................
(imię i nazwisko skazanej (go) 
….......................................................................................
(adres, miejsce zamieszkania lub aktualnego pobytu)
Nr Tel. …………………………………………………………………………

Sygnatura akt …………………………
Do Sądu Rejonowego w Siedlcach
Sekcja Wykonawcza
ul. Kazimierzowska 31A
08-110 Siedlce 

  Sprawozdanie z przebiegu okresu próby 

Zatrudnienie (aktualne miejsce pracy, charakter wykonywanej pracy, stabilność zatrudnienia, wysokość zarobków, w przypadku bezrobotnego – przyczyny bezrobotności i podjęte starania w celu uzyskania zatrudnienia, w przypadku osób uczących się –informacje dotyczące przebiegu nauki)




Stan majątkowy  (źródła utrzymania dozorowanego i członków jego rodziny, dochody, istotne składniki majątkowe, zobowiązania, prowadzone postępowania egzekucyjne, otrzymywane zasiłki, zapomogi i pomoc społeczna)




Stosunki i środowisko (struktura rodziny i jej model: pełna, po rozwodzie, konkubinat, liczba dzieci, inne osoby wspólnie zamieszkujące, stopień pokrewieństwa, wzajemne relacje, więzi emocjonalne, ewentualne konflikty, rodzaje zjawisk patologicznych występujących w rodzinie, ewentualne zobowiązania alimentacyjne i ingerencje sądu w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej)



Tryb i styl życia (zachowania w środowisku znajomych, kolegów, przyjaciół, krótki opis tego środowiska, ewentualna karalność członków tego środowiska, ewentualna pozycja w grupie i akceptacja w gronie rówieśniczym, sposób spędzania wolnego czasu, zainteresowania i hobby)





Stan zdrowia (aktualny stan zdrowia, wpływ stanu zdrowia na wykonanie obowiązków, w przypadku osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – jego charakter i okres)






Uzależnienia (używanie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, środków pobudzających, sterydów anabolicznych i innych tego typu środków, używanie leków w celach odurzających i psychoaktywnych, ewentualne uzależnienia, stopień uzależnienia, leczenie w placówce specjalistycznej lub uczestnictwo w innych formach terapii związanej z uzależnieniem, dostępne opinie lekarskie, postępowania sądowe w sprawach dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu)






Prowadzone postępowania karne w okresie próby (czy wobec skazanego prowadzone jest nowe postępowanie karne, jeżeli tak określić przedmiot tego postępowania, wskazać postawione zarzuty, czy wobec skazanego prowadzona jest sprawa o wykroczenia)



Ocena postępów resocjalizacji i wykonania obowiązków nałożonych wyrokiem (czy skazany wykonał obowiązki nałożone w wyroku, naprawił szkodę, stosuje się do nałożonych na niego zakazów).




…………………………………………..
(podpis skazanej(go)).


