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ПОЛОЖЕННЯ
про Апеляційну комісію Київського транспортнотехнологічного коледжу КДАВТ
Загальні положення
1. Апеляційна комісія є функціональним підрозділом Відбіркової
комісії і створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій
абітурієнтів.
Організація роботи апеляційної комісії
2. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені коледжем,
розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та
порядок роботи якої затверджується наказом директора.
3. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на
вступному випробуванні у коледжі (далі – апеляція), повинна подаватись в
день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення
списку рекомендованих до зарахування.
4. Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника,
але не пізніше наступного дня після її подання.
5. Апеляцією є аргументоване письмове звернення (заява) абітурієнта
про порушення процедури вступних випробувань, що призвело до зниження
оцінки або про необ'єктивність, на його думку, виставленої оцінки на
вступних випробуваннях. У ході апеляції розглядається тільки правильність
виставлення оцінки за відповідь абітурієнта.
6. Апеляції від інших осіб, крім абітурієнта, в тому числі від родичів
абітурієнта, не приймаються і не розглядається.
7. Під час розгляду апеляції абітурієнт знайомиться зі своєю
перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Якщо
після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з
отриманою оцінкою вдруге, він запрошується на засідання Апеляційної
комісії, яка працює за окремим графіком. На засідання, крім абітурієнта та
членів Апеляційної комісії, за необхідності можуть запрошуватися голови та
члени предметних екзаменаційних (атестаційних) комісій.
8. На засіданні розглядається перевірена робота та пояснення щодо
помилок і зауважень. Після ретельного ознайомлення з роботою члени
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Апеляційної комісії оцінюють роботу, а їх висновки викладаються у
протоколі. Протокол про результати засідання Апеляційної комісії
передається на розгляд на засідання Відбіркової комісії коледжу. Остаточна
оцінка затверджується рішенням Відбіркової комісії коледжу.
9. Спірні питання щодо діяльності Відбіркової комісії розглядаються
Апеляційною комісією коледжу, як правило, в присутності заявника та голови
відбіркової комісії, у разі його відсутності – відповідального секретаря
відбіркової комісії.
10. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не
приймаються.
Склад апеляційної комісії
11. Склад апеляційної комісії визначається наказом директора коледжу.
12. До складу апеляційної комісії входять:
- голова комісії - заступник директора з виховної роботи;
- члени комісії: - викладач математики
- викладач української мови і літератури
13. Порядок подання і розгляду апеляцій повинен бути доведений через
засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку
вступних випробувань.

Заступника директора
з навчальної роботи

Д. П. Партицький

