FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597
Email: nmszki@gmail.com
Honlap: www.fotinepmuveszeti.hu

Kedves Tanítványunk!

Elérkezett ez a pillanat is, befejezed tanulmányaidat iskolánkban. Ebb l az alkalomból
nagyon sok sikert, tartalmas boldog életet kívánunk Neked, remélve, hogy szép emlék marad
az itt töltött néhány fontos esztend .
A legújabb szabályok szerint az iskoláknak követnie kell tanítványaik
életpályáját, els sorban továbbtanulását és munkába állását, illetve
ezek irányát.
A következ oldalon található kérd ív kérdései erre vonatkoznak.
Az a kérésünk Hozzád, hogy évente egyszer, szeptember és november
között, az éppen aktuális pálya-helyzetedr l, karrier állomásodról
értesíts minket.
Adataidat természetesen titkosan kezeljük, csak a statisztikához szükséges adatokat
használjuk fel bel le, amelyeket a hatóságok kérnek t lünk.
Minket, mint nevel iskoládat , minden fontos esemény érdekel Veled kapcsolatban, és
szívesen is fogadunk minden információt, de csak a kérd íven jelölt kérdések számítanak
pályakövetési információnak.
Kérjük, hogy a kitöltött kérd ívet a következ címre küld vissza: nmszki@freemail.hu

Köszönjük közrem ködését.

Fót, 2011. júniusában

Minden jót kívánok Neked az egész tantestület nevében

Kaudersné Madarász Zsuzsanna
igazgató
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Az év amelyben a Fóti Népm vészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnáziumban
Érettségi vizsgát tettem:
Szakmai vizsgát tettem:

.
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Elérhet ségem: mobil:
Email:
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ISKOLA BEFEJEZÉSE UTÁN TOVÁBBTANULTAM:

OKJ középfokú szakképzésben
Milyen szakmában:

IGEN

OKJ fels fokú szakképzésben
Milyen szakmában:

IGEN

Fels fokú oktatási intézményben
Milyen szakon:

IGEN

Magyarországon tanulok tovább
Külföldön tanulok tovább
Melyik országban:
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IGEN
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.
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KÖZÉPISKOLA BEFEJEZÉSE UTÁN MUNKÁT VÁLLALTAM:

Végzettségemnek megfelel munkát végzek
Magyarországon vállaltam munkát
Külföldön vállaltam nunkát
Melyik országban:
TOVÁBBI

IGEN
IGEN
IGEN
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NEM
NEM
..

VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSE UTÁN VÁLLALTAM MUNKÁT

Középiskolai végzettségemnek megfelel
munkát végzek
További végzettségemnek megfelel munkát
végzek
Magyarországon vállaltam munkát
Külföldön vállaltam munkát
Melyik országban:

IGEN

NEM

IGEN
IGEN

NEM
NEM
..

