Ansökan om fri kvot i Östergötland
Enligt gymnasieförordningen 7 kap 3§ ska ett begränsat antal platser avsättas för dem som
•

På grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller

•

Kommer från skolor vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från
grundskolan

Uppgifter om sökande
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Telefon

Avlämnande skola

Kommun

Skolans kontaktperson (SYV, specialpedagog, mentor
etc)

Telefon

Skäl för ansökan i fri kvot, kryssa för det val som är aktuellt för dig
Jag ansöker om företräde på grund av särJag har betyg eller omdömen som inte utan viskilda omständigheter som har påverkat min
dare kan jämföras med betygen från svensk
studieförmåga
grundskola.
Används när din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av sjukdom, skada eller
funktionshinder eller på grund av att du eller
någon närstående har drabbats av problem.

Används av dig med utländska grundskolebetyg samt sökande från skolform där omdömen
ersätter betyg.

Bilagor som bifogas:
Kortfattat personligt brev där du beskriver vilka
skäl du har för att ansöka om fri kvot samt hur
dessa omständigheter har påverkat din studieförmåga
Intyg från läkare, kurator, psykolog eller dylikt.
Intyg från skolan, t ex rektor, studie- och yrkesvägledning eller mentor, avseende hur din studieförmåga påverkats av din situation.

Bilagor som bifogas:
Omdömen från sista årskursen i grundskolan, i
skolform där omdömen ersätter betyg
Eller
Utländska betyg översatta till svenska (betygsdokument på engelska behöver ej översättas)
Kopia av utländska betyg, vidimerade (intygas)
av översättaren
Utländsk kursplan och förklaring av betygssystem där gränsen för godkänt betyg klart framgår

Ansökan om prövning i fri kvot gäller
Samtliga sökta program

Datum och underskrift
Datum

Program val nr:

Namn

Ansökan med bilagor ska vara Gymnasieantagningen tillhanda i samband med att om- och nyvalsperioden är avslutad i början av maj (se tidplan på www.gymnasiestudera.se). Ansökan utan bilagor hanteras inte.
Ansökan prövas i den ordning valen är rangordnade. Om fri kvot beviljas för ett val görs ingen bedömning för lägre prioriterade val. För att bedömas i fri kvot måste man vara behörig till aktuellt program.
En individuell bedömning av angivna skäl görs av huvudmannen för sökt utbildning.
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Beslut av huvudman för sökt utbildning (fylls i av huvudman)
Ansökan beviljas
Beslut om beviljad plats i fri kvot gäller under förutsättning att du som sökande i samband med slutVal 1
Val 2
Val 3
Val 4
antagningen uppfyller kraven för behörighet på
sökt program.
Ansökan avslås. Du är inte antagen i fri kvot utan du står kvar som sökande på ditt meritvärde/betyg
Samtliga utbildningar
Val 1

Val 2

Val 3

Val 4

Motivering

Datum och underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Telefon

Beslut om prövning i fri kvot kan inte överklagas.
Behandling av personuppgifter
Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)
Gymnasieantagningen i Östergötlands län behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som
namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt betyg. Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga din ansökan och antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för
att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet
med verksamhetens dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är ansvarig nämnd i respektive kommun.
Du har rätt att kontakta dataskyddsombudet i din kommun för att få information om vilka uppgifter som
finns om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen samt för
att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

2

