Положение о проведении интеллектуального марафона «Үркер» для
любознательных детей дошкольного возраста.
1.

Общие положения.

1.1 Интеллектуальный марафон среди детей дошкольного возраста проводится
интеллектуальным центром «Үркер», при поддержке РНПЦ «Дарын» МОН РК.
Марафон проводится с целью раскрытия интеллектуально-творческого потенциала
ребёнка, а также повышения рейтинга дошкольного образования.
1.2 Задачи марафона:
- Определить уровень интеллектуальных способностей,
- развитие воображения и восприятие мира с интересом,
- возможность проявить свои креативные стороны,
- создание для детей ситуации успеха.
2.

Условия участия в марафоне.

2.1 В марафоне могут участвовать как государственные учреждения дошкольного
образования, так и частные центры, реализующие программу дошкольного
образования.
2.2 Участниками марафона являются все любознательные дети дошкольного
возраста.
3. Порядок проведения марафона.
3.1 Марафон проводится с 26.04.2021 г. по 15.05.2021 г.
3.2 Для участия в марафоне претенденты предоставляют заявку в Интеллектуальный
центр «Үркер».
4. Подведение итогов марафона.
4.1. По итогам марафона победители награждаются дипломами Интеллектуального
центра «Үркер» и медалями.
4.2. Все участники марафона получают сертификаты об участии, педагоги,
подготовившие призеров получают дипломы. Учреждения дошкольного образования
активно и качественно участвовавшие в марафоне получат кубок «Үркер» и
благодарственные письма.

Мектеп жасына дейінгі білімқұмар балаларға арналған «Үркер» зияткерлік
марафонын өткізу туралы ереже
1. Жалпы ережелер.
1.1. Зияткерлік марафон мектепке дейінгі жастағы балалар арасында «Үркер»
зияткерлік орталығымен ҚР БҒМ «Дарын» РҒТО қолдауымен өткізіледі. Марафон
баланың зияткерлік-шығармашылық әлеуетін ашу, сонымен қатар мектепке дейінгі
білім беру рейтингін арттыру мақсатында өткізіледі.
1.2. Марафон міндеттері:
- зияткерлік қабілеттер деңгейін анықтау,
- қиялды және әлемді қызығушылықпен қабылдауды дамыту,
- өзінің креативті тұстарын көрсету мүмкіндігі,
- балалар үшін сәттілік жағдайларын жасау.
2.

Марафонға қатысу шарттары.

2.1. Марафонға мектепке дейін білім беру мемлекеттік мекемелері, сол сияқты
мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын жеке орталықтар қатыса
алады.
2.2. Марафон қатысушылары мектепке дейінгі жастағы білімқұмар балалар болып
табылады.
3. Марафонды өткізу тәртібі.
3.1 Марафон 26.04.2021 - 15.05.2021 өткізіледі.
3.2 Марафонға қатысу үшін үміткерлер «Үркер» зияткерлік орталығына өтінім
тапсырады.
4. Марафон қорытындыларын шығару.
4.1. Марафонның қорытындылары бойынша жеңімпаздар «Үркер» Зияткерлік
орталығының дипломдарымен және медальдармен марапатталады.
4.2. Марафонның барлық қатысушылары қатысуы туралы сертификаттар,
жүлдегерлерді дайындаған мекеме басшылары, әдіскерлер, тәрбиелеушілер дипломдар
алады. Марафонға белсенді әрі сапалы қатысқан мектепке дейінгі білім беру
мекемелері «Үркер» кубогын және алғыс хаттар алады.

