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1.Загальні положення 

1.1 Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і розгляду 

апеляцій абітурієнтів 

1.2 Апеляційна комісія є функціональним підрозділом Приймальної комісії. 

1.3 Чисельність і склад апеляційної комісії затверджується наказом директора 

коледжу (він же є голова Приймальної комісії). 

1.4 Головою апеляційної комісії призначається один з заступників директора 
коледжу. 

1.5 Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних 

працівників коледжу та кращих вчителів системи загальної середньої освіти 

регіону, які не є членами циклової комісії коледжу. 

1.6 Оплата праці членів апеляційної комісії проводяться за нормами 

погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до 

чинного законодавства. 

1.7 Порядок подання і розгляду апеляції вступника щодо екзаменаційної 

оцінки повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової 

інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань. 

2.Завдання та обов’язки апеляційної комісії 

2.1  Апеляційна комісія розглядає звернення вступника щодо 
екзаменаційної оцінки і виносить рішення щодо об’єктивності одержаних 
вступником оцінок. 

2.2 Апеляції з питань відсторонення від вступних випробувань не 
розглядаються. 



2.3  Рішення стосовно звернень вступників апеляційна комісія доводить до 

відома голови Приймальної комісії і вступників, які подавали заяви. 

2.4 Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі - апеляція) 

повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а з письмового - в 

день оголошення результатів (але не пізніше ніж за добу до оголошення 

списку рекомендованих до зарахування) в письмовій формі на ім’я голови 

апеляційної комісії. 
2.5  Не вчасно подані апеляції комісією не розглядаються 

 

3. Організація роботи апеляційної комісії 

3.1. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки розглядається на 

засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її 

подання, як правило, в присутності вступника. 

3.2. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не 

допускається. 

3.3. Апеляційна комісія комплектується такими документами: 

- критеріями оцінювання навчальних досягнень вступників з 

предметів, які виносяться на екзамени; 

- розкладом вступних випробувань; 

- списками груп; 

- положенням про Приймальну комісію; 

- Правилами прийому до коледжу; 

- розкладом роботи апеляційної комісії; 

3.4. Відповідальність за дотриманням вимог до організації та 

проведення роботи апеляційної комісії покладається на Голову апеляційної 

комісії. 
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