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    Керівнику закладу освіти

Шановні колеги!

Засвідчуємо Вам свою повагу та запевнення у підтримці з питань підвищення 
якості освітніх і управлінських процесів закладу.

Управління Державної служби якості освіти у Сумській області пропонує Вам:
• постійну взаємодію-консультування для ефективного прийняття               

управлінських рішень, вирішення проблемних питань тощо;
• оперативне ознайомлення зі змінами в освітньому законодавстві на      

інформаційних ресурсах управління Служби
            https://www.facebook.com/SumySQEua  
            https://www.youtube.com/channel/UCFE79MN0tYPp0n6JyHNznbw 
            https://t.me/+pBgbN5GOZu8wYWUy   
• можливість підвищувати професійну компетентність шляхом участі у     

офлайн- та онлайн-заходах (семінарах, вебінарах, круглих столах,                         
конференціях тощо);

• платформу для професійного обговорення важливих питань діяльності 
закладів загальної середньої освіти з колегами-управлінцями та 
напрацювання пропозицій для удосконалення нормативно-правових 
документів;

• можливість представлення кращих управлінських практик, обміну 
передовим досвідом тощо.

З усіх цих питань ви можете звернутись до Вашого консультанта з  числа  
працівників управління Державної служби якості освіти у Сумській області 
(постер з контактами додається до цього листа).  
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Питання/пропозиції приймаються на консультаційний номер телефону з 09:00 
до 16:00 год. з понеділка по п’ятницю на електронну адресу 
sumy.sge.gov@gmail.com або на поштову адресу:  40016, просп. Свободи, 38,                  
м. Суми

Просимо розмістити постер консультанта на офіційних сайтах та у 
друкованому  вигляді – на інформаційних стендах Вашого закладу.

Також, для створення Інформаційної бази закладів освіти, як джерела  
формування даних, просимо до 28.02.2023 заповнити google-форму за 
покликанням: 

https://forms.gle/dhDpV5Gx8nK626W96 

УВАГА! Форма досить змістовна, тож її заповнення забере деякий час. 
Просимо бути уважними.  

Цінуємо Вашу управлінську діяльність заради розвитку закладу та успіху 
кожного учня!

Дякуємо за співпрацю! 

З вірою в ЗСУ!

З вірою у Перемогу!

З повагою 
начальник управління          Алла РЯБУХА

Олена Кутир 066 790 57 58

mailto:sumy.sge.gov@gmail.com
https://forms.gle/dhDpV5Gx8nK626W96

