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Апеляційна комісія ОКЗ «Сєвєродонецький коледж культури і
мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» утворюється для розгляду апеляцій
вступників згідно з Положенням про Приймальну комісію.
Головою апеляційної комісії призначається один із заступників
директора коледжу, які не є членами предметних.
Склад апеляційної комісії при прийомі на навчання на основі базової і
повної загальної середньої освіти формується з числа провідних педагогічних
працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону,
які не є членами предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення
співбесід у коледжі.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному випробуванні у коледжі (далі - апеляція), повинна
подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення
екзаменаційної оцінки.
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше
наступного дня після оголошення оцінки та її подання, як правило, у
присутності вступника.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не
допускається.
Відмова в прийомі апеляції забороняється.
В апеляції має бути зазначено:
- прізвище, ім’я та ім’я по батькові, місце проживання, а також номер
засобу зв’язку вступника;
- вимоги вступника та їх обґрунтування із зазначенням, у чому полягає
неправильність визначення результатів вступних випробувань;
- в апеляції також зазначається, чи бажає вступник взяти участь у
засіданні апеляційної комісії, чи просить розглянути апеляцію за його
відсутності;
- апеляція повинна бути підписана та надана до апеляційної комісії
вступником особисто.
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений
через засоби наочної інформації (СМІ) та доведений до відома вступників до
початку вступних випробувань.
Рішення апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня
доводяться до відома вступника засобами наочної інформації.
Рішення апеляційної комісії остаточне, перегляду не підлягає.

