Helsinge gymnasium
BINDANDE ANMÄLAN TILL STUDENTEXAMEN HÖSTEN 2021 (Komplettering av examen / höjande av prov)
OBS! Blanketten returneras senast: 31.5.2021
Födelsedatum
Efternamn
Förnamn (alla)
Gatuadress
Postnummer och ort
Telefon
E-post
Obs!
● Fyra obligatoriska prov ingår i studentexamen. Provet i modersmål och litteratur är obligatoriskt för alla.
De tre övriga obligatoriska proven väljs bland följande: provet i det andra inhemska språket finska, ett prov i
ett främmande språk, provet i matematik och ett prov i ett realämne. Du får därutöver lägga till extra prov.
● I följande ämnen finns det två svårighetsgrader: finska (lång och medellång), främmande språk (lång och kort) och matematik (lång och
kort). Minst ett av de obligatoriska proven i din examen bör vara på lång nivå.
● Efter att du har anmält dig till att skriva det fjärde obligatoriska provet kan du inte lägga till flera extra prov före din examen är godkänd.
● Ett godkänt prov får tas om utan begränsningar, ett underkänt prov får tas om tre gånger under efterföljande skrivningstillfällen.
● En godkänd examen får kompletteras med ämnen som inte ingick i din examen, samt med en annan nivå på samma prov som ingick i
din examen.
Examinandkategorier
(01) ordinarie examinand (06) examinand som kompletterar tidigare avlagd examen (04) examinand som förnyar underkänt obligatoriskt
prov (07) examinand som förnyar underkänt obligatoriskt prov ifall provet har kompenserats (05) examinand som förnyar godkänt prov
(08) examinand som förnyar underkänt extra prov
Provets nivå
A, lång finska, långt främmande språk eller lång matematik
B, medellång finska eller kort matematik
C, kort främmande språk
Jag deltar HÖSTEN 2021 i följande obligatoriska studentprov:
Examinandkategori
Ämne

Provets nivå (A, B, C)

Jag deltar HÖSTEN 2021 i följande extra studentprov:
Examinandkategori
Ämne

Provets nivå (A, B, C)

Datum ______ / ________ 2021
Underskrift

Kansliets anteckning

OBS! Studentproven skrivs på egen bärbar dator som du tar med själv till provet, glöm inte adapter för nätkabeluttag om din dator
inte har ett sådant uttag!

