
 
 

Transcript of records/Pažymių išrašas 
 

Full name of a student and the date of birth/ 
Moksleivio vardas, pavardė ir gimimo data  

 

Name of the school/ Mokyklos pavadinimas  

Address of the school/ Mokyklos adresas  
Telephone and e-mail of the school/ 
Mokyklos tel. ir el.paštas  

Name of diploma and secondary education 
finish date/Mokyklos baigimo diplomo 
pavadinimas ir baigimo data (YYYY-MM) 

  
 

 
 
 
 
 

Subjects/Dalykai 

Annual grades with course level/ 
Metiniai pažymiai ir programos 

kursas 
 
 

Class 11/  
11 klasė 

Annual grades  with course level – if 

you have not finished school yet, provide 

1st   semester marks/  
 

Metiniai pažymiai ir mokymosi lygis 
 – jei dar nesi baigęs mokyklos, pateik 1 

semestro pažymius 

 
Class 12/12 klasė 

Moral education/ Dorinis ugdymas 
(                                                 ) 

  

Native language/ Gimtoji kalba 
(                                                 ) 

  

English language /Anglų kalba   

Second language/ Antroji kalba 
(                                                 ) 

  

History/Istorija    

Mathematics/Matematika   

Biology/Biologija   

Physics/Fizika   

Chemistry/Chemija   

Geography/Geografija   

Information technology/ Informacinės 
technologijos  

  

   

   

   

   

   

   

   

 
___________________________________________________________________________________ 
Full name and position of the representative of the school/ Mokyklos atstovo vardas, pavardė ir pareigos 
 
 

____________________________________ 

Stamp and signature/ Antspaudas ir parašas 

 
_____________________ 
Date/ Data 

 



 

KASTU     Tel.: +370 677 12333         El.paštas: info@kastu.lt                 www.kastu.lt 

DĖMESIO! 

Prašome šių 

puslapių nepridėti  

savo stojimo 

anketoje! 

SVARBU! 
Jeigu stoji į Daniją, tau reikia pildyti kitą pažymių išrašo formą. Ši forma netinka – joje nėra visos 

Danijos stojimams reikalingos informacijos - nėra išklausytų valandų. 

Pažymių išrašo pildymo gairės 

 

Prašome pažymių išrašą pildyti DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS! 

 

• Full name of a student and the date of birth (moksleivio vardas, pavardė ir gimimo data) – įrašyk vardą 

ir pavardę nenaudodamas lietuviškų rašmenų (be „š“, „ė“, „ą“ ir t. t.). 

• Name of the school (mokyklos pavadinimas) – įrašyk oficialų mokymosi įstaigos pavadinimą 

nenaudodamas lietuviškų rašmenų. Mokymosi įstaigos pavadinimo nereikia versti į anglų kalbą. 

• Name of diploma and secondary education finish date (mokyklos baigimo diplomo pavadinimas ir baigimo 

data) – šioje vietoje dažniausiai yra įrašoma „Brandos atestatas“, mokyklos baigimo metus rašyk tokiu formatu: 

YYYY-MM (pvz. 2022-07). 

Subjects/Dalykai 

• Moral education (Dorinis ugdymas) – prašome anglų kalba įrašyti „Etiką“ ar „Tikybą“ (Ethics, Religion) į 
paliktą laukelį. 
 

• Native language (gimtoji kalba) – prašome anglų kalba įrašyti gimtąją kalbą į paliktą laukelį (pavyzdžiui, 

„Lithuanian“). 

• Second language (antroji kalba) – prašome anglų kalba įrašyti antrąją kalbą į paliktą laukelį (pavyzdžiui, 
„Russian“, „German“). 
 

• Jei reikia, gali įrašyti dalykus, kuriuos mokaisi ir  kurių nėra sąraše. Juos reikia įrašyti ir lietuvių, ir anglų kalba 

(!) 

Metiniai 11 ir 12 klasės pažymiai 

 

 

• Class 11 - Annual grades with course level (Metiniai pažymiai ir mokymosi lygis) – prašome įrašyti 11 
klasės metinius pažymius ir šalia jų - mokymosi lygius. 
 

• Class 12 - Annual grades with course level (12 klasės metiniai pažymiai ir mokymosi lygis) – prašome 

įrašyti 12 klasės pirmo semestro pažymius ir mokymosi lygius.  

o Jeigu dar nežinai 12 klasės pirmo semestro pažymių (pvz.: pildai pažymių išrašą anksčiau), įrašyk 12 

klasės pirmojo semestro signalinius pažymius. Jei nežinai signalinių pažymių, palik tuščius langelius – 

stojimo proceso metu galėsi papildyti Pažymių išrašą. 

Jeigu jau esi baigęs mokyklą, pateik metinius 12 klasės pažymius ir mokymosi lygius. 

 
Ačiū už bendradarbiavimą! 

Šalia metinių pažymių įrašyk mokymosi 

lygį: išplėstinį (A, B2) arba bendrąjį (B, B1). 


