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1.     Положення  про  апеляцiйну  комiсiю   КВ11З   "Кам'янський  музичний

коледж" днiпропетровсько.і. обласно.і. ради  "(,Jіалi  Ко,г1едж) складено на основi

Умов  прийому  на  навчання  для  здобуття  освiтньо-професiйного  ступеня

фахового    молодшого    бакалавра   в    2020    роцi,    затверджених    наказом
Мiнiстерства  освiти  i  науки  Укра.і.ни  вiд  30  >ковтня  2019  року  №1350  та

заре€строваних   у   Мiнiстерствi   юстицi.і.   Укра.і.[Iи    17   сiчня   2020   року   за

№49/34332, Правил прийому до КЗ "Кам'янс1,кий фаховий музичний коледж"

дОР» (далi  -Коледж)   в 2020   роцi  та Потто7I\-сIіпя  ттро Приймальню комiсiю

коледжу.

2.    У  перiод  проведення  вступних  виIIроt'>увань  до  Коледжу  працю€

Апеляцiйна  комiсiя,  склад  та  порядок  роботи  як-о.і.  затверджусться  наказом

директора коледжу i оголошусться до початк},г вступних випробувань.

3.   Апеляцiйна комiсiя утворюсться для ро3гляду апеляцiй вступникiв.

4.    Головою  апеляцiйно.і.  комiсi.і.  призначасться  заступник  директора  з

навчально.і. роботи коледжу.

5.     При  прийомi   на  навчання  на  осI-юI3i   базово.і.  i   повно.і.  загально.і.

середньо.і.  освiти  склад  Апеляцiйно.і.  комiсi.і.  t|]орvlуtться  з  числа  провiдних

науково-педагогiчних    (педагогiчних)    працiвHш\-iв    Коледжу    та    вчителiв

системи  загально.і.  середньо.і.  освiти  регiопу.  ;п\'j   пе  €  членами  предметно.і.

екзаменацiйно.і. комiсi.і. Коледжу.

6.    ПОрядок  роботи    Апеляцiйно.і.  комiсi.і.  г3атверджусться  директором

коледжу.

7.     Наказ  про затвердження  складу  ане.цяцil`4но.і. комiсi.і. затверджусться

директором Коледжу.
8.    дО Складу Апеляцiйно.і.   комiсi.і. не мо7I\-}'ть  входити особи, дiти яких

вступають до Коледжу у поточному роцi.

9.     Апеляцiя  вступника  щодо  екзамешцiйпо.і.  оцiнки  (кiлькостi  балiв),

отримано.і. на вступному випробуваннi у Коле,ц>кi  (далi - апеляцiя), повинна

подаватись особисто вступником не пiзнiше  шс'1уш-юго робочого дня пiсля



оголошення   екзаменацiйно.і.   оцiнки.    Заявн    m    "іеляцiю,    поданi    не   у

встановленi термiни, до розгляду не приймаю'і`],с;I.

10.      Вступник   подае   заяву   на   iм'я   l`ошtви   Приймально.і.   комiсi.і.   з

проханням   ознайомитись   з   листком   спiвбсс`i,ііи   або   листком   письмово.і.

вiдповiдi  (додаток 1 ).

11.        Пiсля  ознайомлення  з  роботою  Bст`}'ішик  пише  на  сво.і.й  заявi  (

щодо  ознайомлення  з  роботою)  про  вiдсутпiL`'і`ь   [Iретензiй  до  предметно.і.

екзаменацiйно.і. або фахово.і. атестацiйно.і. ком i t.`i'і..

12.       У   разi   незадоволення   пiсля   ttг3п€\йt>млсння   з   екзаменацiйною

роботою та роз'яснення екзаменацiйно.і. оцiпкн,  і!сгI}'ішик мас право написати

апеляцiю (додаток 2).

13.    Апеляцiя розгляда€ться на засiданнi  ,;\пі`.гіяцiйно.і. комiсi.і' не пiзнiше

НаСТУПНОГО   дНЯ    ПiСЛЯ   .1-1.   ПОдаННЯ,    ЯК    ПРclВі1.'lО.    13    ПРИСУТНОСТi    ВСТУПНИКа,

екзаменаторiв,   якi   перевiряли   роботу,   голоі3іI   11рсдметно.і.   екзаменацiйно.і.

(фахово.і. атестацiйно.і. ) комiсi.і. та членiв Апеляцiйно.і. комiсi.і.. Стороннi особи

(в тому числi i батьки абiтурiснтiв) до розгляjlу аHел;Iцi.і. не допускаються.

14.    Розгляд  апеляцi.і.  проводиться  з  мL`тоіо  визначання  об'сктивностi

виставлено.і. оцiнки i не зводиться до повтор11Оі`о складання iспиту. додаткове

опитування абiтурiентiв при розглядi апеляцi.і. пL` ,тіопускасться.

15.     Рiшення    Апеляцiйно.і.    комiсi.і.         ttt|+ормлясться     протоколом     i

затверджусться  на засiданнi Приймально.і. ком iі`i.і..

16.  Порядок подання i розгляду апеляцi.і. II{tі3иI]с`н бути оприлюднений та

доведений до вiдома вступникiв не пiзнiше нi-;к за 7 днiв до початку вступних

випробувань.

Розглянуто та схвалено на засiдання Прийма.'тьпо.і. комiсi.і. Коледжу.

Вiдповiдальний секретар

Приймально.і. комiсi.і. коледжу 1.  В.  Чепурна



додаток 1

Зразок заяви  абi'I`}'Ёti{`ш"
на ознайомлення з екзаменавtЁЕ"[ЁюЕ{> роботою

Головi  11р1,п`,1ма.іIьно.і. комiсi.і.

КЗ  «КаМ'ЯНС},1{11й  ф1'1ХОВИй

музичний ко.,тіt ..,, Iгж» дОР»
Великоднiй  1.В,
абiтурiснта( і j`:і,і ),  ;шіій  (яка)  вступа€

наспецiалі,пiі`тI`,
«Музичне м і,іе'1 і` і ітво»

(прiзвище,  iNі'>і.  I1о  батьковi)

Телефон

заява

Прошу Вас дозволити менi ознайомиш`і,  t  \іоt Itэ екзаменацiйною
роботою.

(дата) (пiдпис)



додаток 2

Зразок заяви абiтурi€нта  Im  i.Ё gЁ'і`. н$тщiю

ГОЛОВi  ПРИйМ(L 1 I ,11О.1.  l\.ОМiСi.1.

КЗ «Кам'янсы\ш``і  музичний
фаховий  коле,ті-,{{ ,\,  ,' [( )р»
Великоднiй UL
абiтурi€нта(тш L>п{иі`i  (яка) вступа€
на спецiальп i і`т і,

«Музичне М ш I і\ і I і`ізо»

(прiзвище, iм`;і.  ,іо бm`ьковi)

Телефон

заява

Прошу   Вас   дозволити   розглянути   \iіш   еі{заменацiйну   роботу   на

ЗаСiдаННi аПеЛЯЦiйнО.1. КОМiСi.1., ОСкiЛЬКИ я не '3го,'|.`п(а) З ОцiнКОЮ i  вВаЖаЮ, щО

(вказуються конкретнi зауваження).

(дата) (пiдпис)


