Sen ansökan till gymnasieskolan efter den 15 maj 2019
Ansökan ska vara underskriven och inkommen senast den 10 juni till:
Gymnasieantagningen Storsthlm, Box 4404, 102 68 Stockholm

Personuppgifter
*Förnamn, Efternamn

*Personnummer

*Gatuadress

*Postnummer

*E-postadress

*Ort

*Telefon/Mobiltelefon

*Skola och klass

För att vi ska kunna registrera din ansökan måste följande information finnas med:
1.
Vilket program du söker till
2.
Vilken inriktning du söker till
3.
Vilken skola du söker till
4.
Programmets ansökningskod (anskod), koder finns på www.gyantagningen.se under
länken ”Hitta utbildningar”
5.
Din underskrift
Se anvisningar sidan 3! Där står allt tydligt hur du ska göra.
Val

*Program och inriktning

*Ansökningskod, se
punkt 4 här ovanför

*Gymnasieskola

1
2
3
4
5
Vid fler val än 5 fortsätt på sid 2.
Jag vill att min ansökan i sin helhet ser ut så här efter ändringen. Jag är medveten om att jag endast prövas i mån
av plats på mina nya val och på de val som blir högre placerade i ansökan efter ändringen, dvs efter alla som
har sökt utbildningen i tid.

Jag har särskilda skäl och bifogar ett sådant intyg på separat papper: JA
Underskrift
*Sökande, namnteckning

*Personnummer

*Namnförtydligande

*Ort och datum

Sen ansökan (fortsättning…)
Val

Program och inriktning

Ansökningskod

Gymnasieskola

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Underskrift
*Sökande, namnteckning

*Personnummer

*Namnförtydligande

*Ort och datum

* obligatoriskt att fylla i
Exempel på hur du fyller i ansökan:

Information om sen ansökan som inkommer efter den 15 maj 2019
Om du efter 15 maj vill göra ett ändringsval eller en helt ny ansökan till ett nationellt program
gäller följande:
När en ansökan inkommer till Gymnasieantagningen efter den 15 maj bedöms ansökan som sen.
Om du inte anför särskilda skäl, som är styrkta och bedöms som godtagbara, kommer du prövas i
mån av plats till
• nya utbildningsval som du lägger till i ansökan
• val som du placerar högre upp i ansökan än tidigare
Ändringsval innebär följande:
• Att ändra ordningen på sökta program
• Att lägga till ett eller flera val
• Att ta bort ett eller flera val
Fyll i blanketten med alla de utbildningar som du vill ha med i din ansökan. Ansökningskoder hittar
du här på www.gyantagningen.se (Klicka på ”Hitta utbildningar”)

Om du önskar stryka en eller flera utbildningar i ansökan så görs detta utan att det påverkar övriga
val. På den nya ansökan ska du då ange de val som ska strykas med texten ”Raderat val”. Har en
utbildning en gång tagits bort från ansökan och du väljer att lägga till den igen, så konkurrerar du på
valet i mån av plats.
Skäl för att anse en sen ansökan som inkommen i tid:
• Längre tids sjukfrånvaro- intygas av ansvarig på skolan eller läkare
• Sociala skäl- intygas av socialtjänst, kurator eller ansvarig på skolan
• Särskilda omständigheter på skolan – intygas av studie- och yrkesvägledaren på skolan
eller annan ansvarig personal.
Godtas inte skälen som bifogats så bedöms de sena valen som sent inkomna och hanteras i mån av
plats.
I följande fall krävs inte bifogat intyg:

•

Om du sökt en utbildning som beslutats att inte starta efter omvalsperioden får du
inkomma med en blankett ”Sen ansökan” utan att ansökan kommer att betraktas
som sen.

• Till Introduktionsprogram (IM)
Du som är obehörig till nationellt program kan även efter den 15 maj lägga till val till något av
introduktionsprogrammen utan att det bedöms som en sen ansökan.
Blanketten ska vara underskriven och inkommen senast 10 juni till:
Gymnasieantagningen STORSTHLM, Box 4404, 102 68 Stockholm
Kontakt vid frågor:
E-post: gyantagningen@storsthlm.se, Telefon: 08-580 080 00 (mån-tors kl. 9-11)

