ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора ДПТНЗ
«Томаківський професійний
аграрний ліцей»
від 23 листопада 2018 р. № 142

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ
ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей»
1. Загальні положення
1.1. Положення про апеляційну комісію ДПТНЗ «Томаківський
професійний аграрний ліцей» (далі ліцей) розроблене на підставі наказу
Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 року «Про
затвердження типових правил прийому до професійно – технічних
навчальних закладів України»
1.2. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності
виставленої оцінки і не передбачає перескладання випробувань.
2. Склад апеляційних комісій
2.1. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляційних заяв
абітурієнтів створюються апеляційна комісія ліцею.
2.2. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів
системи загальної середньої та професійної підготовки ліцею, які не є
членами предметних комісій.
2.3. Головою апеляційної комісії призначається заступник голови
Приймальної комісії ліцею.
2.4. Персональний склад та порядок роботи апеляційних комісій
затверджуються наказом директора ліцею.
2.5. Апеляційні
комісії
є
функціональними
підрозділами
Приймальної комісії ліцею, що приймає апеляційні заяви від абітурієнтів,
які не згодні з отриманою на вступному випробуванні оцінкою, та
здійснює безпосередню організацію роботи апеляційних комісій.
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3. Порядок подання заяв на апеляцію
3.1. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я
голови апеляційної комісії про незгоду з оцінкою, отриманою ним на
вступному випробуванні (далі – апеляцію).
3.2. Апеляційні заяви на результати вступних випробувань повинні
подаватись до Приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше 12.00
наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного
випробування.
3.3. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів
абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.
3.4. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду
не приймаються.
3.5. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на
вступному випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його
особу.
3.6. Проведення апеляції супроводжується відповідним протоколом
та реєструється в журналі апеляцій.
3.7. Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.
4. Порядок розгляду апеляцій
4.1. Апеляції на результати випробування розглядає апеляційна
комісія ліцею у складі голови комісії та двох викладачів з відповідної
дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.
4.2. Працівники ліцею, які включені до складу приймальної комісії,
діяльність яких пов'язана із питаннями, що стали предметом розгляду
апеляційної комісії, зобов'язані на її запит дати правдиве і повне пояснення
(усне чи письмове), при запрошенні — взяти участь у засіданні.
4.3. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії ліцею на
засіданні може бути присутнім співробітник Приймальної комісії.
4.4. Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.
4.5 Апеляційна комісія розглядає питання в межах своєї компетенції
та виносить відповідне рішення, яке приймається більшістю голосів.
Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з
рішень:
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- «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і
якості виконаної роботи та не змінюється»;
- «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і
якості виконаної роботи та збільшується до … балів (вказується нова
оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступного
випробування)»;
- «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і
якості виконаної роботи та зменшується до … балів (вказується нова
оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступного
випробування)».
4.6 У випадку задоволення апеляції апеляційною комісією,
результати екзамену (співбесіди) анулюються. За результатами розгляду
апеляції робота оцінюється заново. Остаточна оцінка затверджується
рішенням приймальної комісії. В разі необхідності зміни оцінки (як у разі
збільшення, так і зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу,
а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі вступного
випробування. Протокол апеляційної комісії підписується головою
апеляційної комісії, а потім затверджується рішенням приймальної комісії
і підписується головою та відповідальним секретарем приймальної комісії.
Після такого затвердження рішення апеляційної комісії набирає чинності.
4.7. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після
закінчення роботи з розгляду апеляції. Про прийняте рішення заявника
повідомляє голова Приймальної комісії чи за його дорученням
відповідальний секретар. Факт ознайомлення з рішенням апеляційної
комісії вступник підтверджує своїм підписом - вступнику пропонується
підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду
або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Заступник голови
приймальної комісії

О.В.Оксенюк

Секретар
приймальної комісії

Т.М.Бєлєвцева
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