
Aneks do Regulaminu XII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej dla 

uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych – „Gdy słowa dojrzewają” z dnia 7 marca 

2023 r. 

 

1. W związku z wymogiem regulaminowym, by konkurs rangi wojewódzkiej był 

poprzedzony etapem wcześniejszym (szkolnym bądź międzyszkolnym – w zespołach 

szkół), by istniały pewne stopnie konkursowe, wysyłka na finał XII Podkarpackiego 

Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” powinna nastąpić po 

wyłonieniu zwycięzców, najlepszych twórców na etapie szkolnym.  

2. Konkurs artystyczny, w tym przypadku literacki, rządzi się pewną specyfiką, różni się 

od konkursu wiedzy, przedmiotowego i trudno tu przeprowadzić tego typu rywalizację 

– może z wyjątkiem konkursu recytatorskiego. Niemniej jednak na etapie szkolnym da 

się wyłonić teksty najlepsze, spełniające wymogi merytoryczne i formalne, takie, które 

mają szanse w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. W wielu szkołach zresztą ten etap 

się odbywa, nie był może jedynie jakoś sformalizowany, nie tworzono z niego 

specjalnych protokołów. W tym roku tego typu potwierdzenie jego przeprowadzenia 

będzie wymagane. Należy przesłać na adres organizatora XII Podkarpackiego 

Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” protokół z tego szkolnego 

etapu. Powinny się w nim znaleźć nazwiska uczestników biorących udział w nim udział, 

nazwiska jego laureatów, a więc tych, którzy zostali zakwalifikowani do etapu 

wojewódzkiego i podpisy komisji, jurorów oceniających te propozycje (przynajmniej 

dwa). 

3. Zdajemy sobie sprawę, że w mniejszych szkołach zdarza się niekiedy, że własne teksty 

tworzy jeden czy dwóch uczniów i trudno o pełną, typową rywalizację konkursową na 

etapie szkolnym. Niemniej jednak komisja konkursowa jest w stanie te propozycję 

ocenić i uznać, czy są one na tyle dobre, by wysłać je na konkurs wojewódzki. W takim 

przypadku w protokole – poza podstawowymi danymi, o których była mowa w 

poprzednim punkcie – powinno znaleźć się krótkie uzasadnienie, dlaczego te teksty 

zasługują, by je zakwalifikować i wysłać na etap wojewódzki konkursu (a więc, 

dlaczego przeszły ten etap konkursowej weryfikacji). 

4. W związku z tym – by sprostać owym dodatkowym wymogom, przeprowadzić szkolny 

(międzyszkolny w zespołach szkół) etap konkursu i dostarczyć protokoły z niego – 

wydłużamy czas wysyłki konkursowej do 21 marca 2023 roku.  

 

 


