Transcript of records/ Wykaz ocen w nauce
Full name of student/Pełne imię
i nazwisko ucznia
Official name of school/Oficjalna
nazwa szkoły
Address of school/ Adres szkoły
Telephone, e-mail of school/
Telefon, e-mail

Subjects/ Nazwa przedmiotu

Year
1/Pierwszy
rok

Year
2/Drugi
rok

Year 3 (period
grades)/ Trzeci
rok (ocean
półroczna)

Final grade/
Ocena na
koniec roku

Acad. hours in curriculum/
Pełna liczba godzin w
trakcie nauki w liceum

Native language/ Język ojczysty
(
)
English language/ Język angielski
Secondary language/ Drugi język
obcy
(
)
Mathematics / Matematyka
History/ Historia
Biology/ Biologia
Physics/ Fizyka
Chemistry/ Chemia
Geography/ Geografia
Art/ Plastyka
Music/ Muzyka
Physical education/ W-F

Predicted average grade/ Przewidywana średnia z ocen: ………………………….
I hereby certify that the information provided on this Transcript is correct and valid. / Oświadczam, że informacje zamieszczone w
wykazie ocen są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………………….……………………………………………………….………
Full name of the representative of the school/ Imię i nazwisko osoby reprezentującą szkołę
……………………………………
Signature/ Podpis
……………………………………
Date/ Data
/Official school stamp// Oficjalna pieczęć szkoły

Pamiętaj! Nie dodawaj tej strony do swojej aplikacji !

Wskazówki jak poprawnie wypełnić „Wyniki w nauce”



Wypełnij „Wyniki w nauce” DRUKOWANYMI LITERAMI.



“Pełne imię i nazwisko ucznia” – wpisz imię/imiona i nazwiska zgodnie z wpisem w dowodzie
osobistym/paszporcie.



“Oficjalna nazwa szkoły” – wpisz oficjalną nazwę szkoły. Nie tłumacz nazwy na język angielski.



“Język ojczysty” – wpisz w nawiasie nazwę swojego języka po angielsku.



“Drugi język obcy” – wpisz w nawiasie nazwę drugiego języka obcego po angielsku.



„Nazwa przedmiotu” – jeżeli realizujesz inne przedmioty niż wyżej wymienione, wpisz je w języku angielskim w
pustych wierszach w kolumnie „Nazwa przedmiotu”.



„Oceny” - podaj oceny uzyskane na koniec pierwszego i drugiego roku oraz wszystkie oceny półroczne uzyskane w
ostatnim roku nauki w szkole. Nie podawaj ocen rocznych z pierwszego i drugiego roku, jeżeli uzyskałeś/aś już
ocenę końcową.



“Ocena na koniec roku” – podaj ocenę końcową przedmiotu, którego naukę już ukończyłeś/-aś. Podanie ocen
półrocznych nie jest konieczne w przypadku podania oceny końcowej z danego przedmiotu.



“Pełna liczba godzin przedmiotu w trakcie nauki w liceum” – podaj całkowitą liczbę godzin/lekcji przydzielonych
w Twoim liceum na dany przedmiot (suma godzin ze wszystkich lat nauki danego przedmiotu). Twoja szkoła
powinna udzielić Ci tej informacji.



“Przewidywana średnia ocen”- podaj przewidywaną średnią z ocen uzyskanych na zakończenie nauki w szkole.



Upewnij się, że osoba reprezentująca szkołę zamieściła na dole wykazu swój podpis, datę i oficjalną pieczęć szkoły.

Dziękujemy za Twoj wklad!

Pamiętaj! Nie dodawaj tej strony do swojej aplikacji !

