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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення апеляцій на вступних випробуваннях
до вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради
«Самбірський медичний коледж»
в 2020 році

Самбір - 2020

1. Апеляційна комісія створюється не пізніше 1 березня і затверджується
наказом директора медичного коледжу за рекомендацією Департаменту освіти і
науки Львівської обласної державної адміністрації.
2. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників
директора Самбірського медичного коледжу.
Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних
працівників Коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону,
які не є членами предметних екзаменаційних комісій Самбірського медичного
коледжу.
3. Апеляційна комісія в своїй роботі керується чинним законодавством
України, Положенням про приймальну комісію Самбірського медичного
коледжу, Правилами прийому на навчання до вищого навчального
комунального закладу Львівської обласної ради «Самбірський медичний
коледж» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра в 2020 році.
4. Порядок проведення і розгляду апеляцій доводиться до відома
вступників до початку вступних випробувань через засоби наочної інформації.
5. Засідання апеляційної комісії проводиться по мірі надходження
апеляцій.
6. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки подається в день
проведення усного іспиту, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня
після оголошення оцінки.
7. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше
наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.
8. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.
9. Під час проведення вступних випробувань забороняється
використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не
передбачені рішенням приймальної комісії.
В разі користування вступником під час випробування сторонніми
джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від
участі у вступному випробуванні. На його екзаменаційній роботі викладач
вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота оцінюється
нижче 100 балів за шкалою від 100 до 200 балів.
10. Апеляція з питань відсторонення від випробування не розглядається.
11. Апеляційна комісія при проведенні апеляції керується критеріями
оцінки знань вступників, розробленими предметними екзаменаційними
комісіями та комісією з проведення співбесід.
12. Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами
погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до
затверджених нормативно-правових актів.

