Transcript of records/ Pažymių išrašas
Full name of student

Moksleivio vardas, pavardė
Official name of school

Oficialus įstaigos pavadinimas

Address of school

Įstaigos adresas
Telephone, e-mail of school

Telefonas, el., paštas

Subjects/ Dalykai

11th grade
semester
marks/ 11
klasės
semestro
pažymiai
I/II

12th grade 1st
semester
marks/
12klasės
pirmo
semestro
pažymys

Final
grade/
Galutinis
pažymys

Academic
hours in
curriculum/
bendras
valandų
skaičius

Native language/ Gimtoji kalba
(
)
English language/ Anglų kalba
Secondary language/ Antroji kalba
(
)
Mathematics/ Matematika
History/ Istorija
Biology/ Biologija
Physics/ Fizika
Chemistry/ Chemija
Geography/ Geografija
Art/ Dailė ir darbai
Music/ Muzika
Physical education/ Kūno kultūra

PREDICTED AVERAGE FINAL DIPLOMA GRADE / NUMATOMAS BRANDOS ATESTATO VIDURKIS _________
The secondary school in Lithuania is officially 11th and 12th grade therefore the number of lessons is given for the concerned years.

Full name of representative of institution/ Pilnas įstaigos pavadinimas: ____________________________________
Signature/ Parašas: _______________________________________
Date/ Data: _____________________________________________
Stamp of institution/ Įstaigos štampas
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Pažymių išrašo pildymo gairės
Prašome Pažymių išrašą pildyti didžiosiomis raidėmis.
„Studento vardas, pavardė“ – prašome įrašyti vardą ir pavardę, taip, kaip parašyta pase ar
tapatybės kortelėje.
„Įstaigos pavadinimas“ – prašome įrašyti oficialų mokymosi įstaigos pavadinimą.
Neverskite jo į anglų kalbą.
„Gimtoji kalba“ – prašome angliškai įrašyti gimtąją kalbą į šalia paliktą vietą.
„Antroji kalba“ – prašome angliškai įrašyti antrąją kalbą į šalia paliktą vietą.
Jeigu yra papildomų mokomųjų dalykų, prašome angliškai juos surašyti laukelyje „Dalykai“.
„11 klasės semestro pažymiai“ – prašome įrašyti 11 klasės pirmo ir antro semestro
pažymius.
“12 klasės pirmo semestro pažymys“- prašome įrašyti 12 klasės rudens semestro
pažymius.
„Galutinis pažymys“ – prašome įrašyti baigtų dalykų pažymius. Tai pažymys gautas 10
klasėje ir to dalyko jau daugiau nebeturite.
“Academic hours in curriculum” – prašome įrašyti bendrą dalyko valandų skaičių už 10,11,12
klases.

Ačiū už bendradarbiavimą!
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ĮSIDĖMĖKITE! Šio puslapio talpinti į DreamApply anketą nereikia.
Įkelkite tik puslapį su pažymiais.
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