Virkby gymnasium / 2908
BINDANDE ANMÄLAN TILL STUDENTSKRIVNINGARNA VÅREN 2022
Klockargränden 2, 08700 Lojo
Efternamn

Förnamn (alla)

Personsignum

Telefon

Näradress

Postnummer

e-post adress

Postanstalt

 Studentexamen färdig (Studentbetyg som bilaga, behövs ej ifall provet utförs i samma gymnasium
som studentexamen utförts)
 Ansöker om att läs- och skrivsvårigheter ska beaktas vid bedömningen samt om eventuella
specialarrangemang vid provtillfället.

våren / hösten 20
våren / hösten 20

 Jag har mottagit skriftligt material angående studentproven.

Examinandkategorier
01 ordinarie examinand
02 tar om hela examen
03 avlägger examen med yrkesinriktad grundexamen som grund
04 förnyande av underkänt obligatoriskt prov
05 förnyande av godkänt prov (obligatoriskt eller extra)

06 komplettering av tidigare examen
07 förnyande av underkänt obl. prov ifall provet har kompenserats
08 förnyande av underkänt extra prov
09 avläggande av enskilt prov
10 avlägger dubbel examen (gymnasiets lärokurs och yrkesinriktad grundexamen)

Oblikatoriska prov – BINDANDE ANMÄLAN
Elevkategori

Ämne

Förkortning

Modersmålet

svenska=O

Svenska som andra språk =O5

Andra inhemska
språket (finska)

lång lärokurs =CA

medellång lärokurs =CB

Främmande språk

lång lärokurs:
EA=engelska, FA=franska,
SA=tyska, PA=spanska, VA= ryska

kort lärokurs:
EC=engelska, PC=spanska, TC=italienska, L1= latin, FC=franska, SC=tyska,
VC=ryska

Matematik

Lång lärokurs=M

Kort lärokurs =N

Prov i realämnen

BI=biologi, FF=filosofi, FY=fysik,
HI=historia, PS=psykologi

UE=ev.lut. religion, UO=ortodox religion, ET=livsåskådning, YH=samhällslära,
KE=kemi, GE=geografi, TE=hälsokunskap

lång lärokurs=CA

medellång lärokurs=CB

lång lärokurs:
EA=engelska, FA=franska,
SA=tyska, PA=spanska,
VA= ryska

kort lärokurs:
EC=engelska, PC=spanska, TC=italienska, L1= latin, FC=franska, SC=tyska,
VC=ryska

Matematik

lång lärokurs=M

kort lärokurs=N

Prov i realämnen

BI=biologi, FF=filosofi, FY=fysik, HI=historia, PS=psykologi

Prov i realämnen

UE=ev.lut. religion, UO=ortodox religion, ET=livsåskådning, YH=samhällslära, KE=kemi, GE=geografi,
TE=hälsokunskap

Extra prov – BINDANDE ANMÄLAN
Elevkategori

Ämne
Andra inhemska
språket (finska)
Främmande språk
Främmande språk

Förkortning

Främmande språk

Underskrift

Plats och datum

Studerandes underskrift
Returnera anmälan senast 21.11.2021.

När du anmäler dig bör du betala examensavgifterna, som består av grundavgiften och avgiften för varje enskilt prov du valt att skriva.
Grundavgiften för examen är 14 € och de provspecifika avgifterna 28 € per prov. Faktura skickas till studerandes hemadress.
Anmälan till studentskrivning är bindande -> ifall studerande inte deltar, bör avgifterna trots det betalas.
Examinanden bör hämta med sig lämplig utrustning till provet: en bärbar dator som fyller studentexamensnämndens anvisningar. Examinanden
ska i god tid före provtillfället försäkra sig om att datorn hen använder är kompatibel med SEN:s provsystem.

