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Eil.
Nr.
1
1

Priemonės
pavadinimas
2
Gimnazijos
svetainėje skelbiamas
korupcijos
prevencijos programa
ir jos įgyvendinimo
priemonių planas

2

Antikorupcinio
švietimo temų
integravimas į
ekonomikos,
pilietinio ugdymo,
istorijos, etikos
mokomuosius
dalykus bei klasių
valandėlių
užsiėmimus
Galimybių
sudarymas
mokytojams išvykti į
seminarus apie
antikorupcinio
ugdymo programos
integravimą į
mokomuosius
dalykus ir klasės
valandėles
Užtikrintas skaidrus
PUPP ir VBE
organizavimas ir

3

4

Tikslas
3
Padėti išvengti
korupcijos
pasireiškimo
atvejus.
Informuoti
gimnazijos
bendruomenę
apie
gimnazijoje
vykdomą
antikorupcijos
programą
Atsispirti
impulsyviam
elgesiui,
išspręsti
konfliktus,
išspręsti
problemas ir
suprasti savo
elgesio
pasekmes
Stiprinti
darbuotojų
viešųjų ir
privačių
interesų
derinimą

Laukiamas
rezultatas
4
Gimnazijos
bendruomenė
supažindinama
su
prevencinėmis
priemonėmis
korupcijos
pasireiškimui

Vykdymo
laikas
5
Vasario
mėn.

Atsakingas

Mokiniai
informuojami
ir šviečiami
korupcijos
prevencijos
klausimais

Visus
metus

Dalykų mokytojai,
klasių auklėtojai

Gimnazijos
darbuotojai bus
geriau
informuoti apie
korupcijos
prevencijos
sistemą ir
konkrečias
prevencines
priemones

Visus
metus

Direktorė
Danguolė
Miškinienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jūratė
Zybartienė

Visus
metus

Direktorė
Danguolė
Miškinienė ir jos

6
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jūratė
Zybartienė,
Kompiuterių
sistemų
specialistas
Evaldas
Pužauskas.

5

6.

7

vykdymas
Skaidri aprūpinimo
vadovėliais ir
mokymo
priemonėmis sistema
bei racionaliai
naudojamos biudžeto
lėšos
Darbuotojų
pareigybių
aprašymų, darbo
tvarkos taisyklių
peržiūra ir ,esant
būtinybei, įtrauktos
antikorupciniu
požiūriu svarbios
nuostatos bei teisinės
atsakomybės
priemonės.
Gimnazijos vadovo
metinės ataskaitos
pristatymas
bendruomenei

8

Viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatų
laikymasis

9

Skaidrus gautų
labdaros, paramos,
spec. lėšų
panaudojimas

10

Tarptautinės
antikorupcijos
prevencijos dienos
renginių
organizavimas
gimnazijoje,
dalyvaujama šalies
mastu rengiamuose
konkursuose

įgalioti asmenys
Direktorė
Danguolė
Miškinienė,
gimnazijos
metodinė taryba
gimnazijos taryba

Užtikrinti
skaidrų
vadovėlių ir
mokymo
priemonių
įsigijimą

Gimnazijos
sprendimai
atviri, skaidrūs
ir prieinami
bendruomenei

Pagal
poreikį

Apibrėžti
nuostatas ir
teisines
atsakomybes

Apibrėžtos
darbuotojų
antikorupcinės
nuostatos bei
teisinės
atsakomybės
priemonės

Pagal
poreikį

Direktorė
Danguolė
Miškinienė

Supažindinti
gimnazijos
bendruomenę

Gimnazijos
sprendimai
atviri, skaidrūs
ir prieinami
bendruomenei
Užtikrintas
viešumas

Sausio
arba
gruodžio
mėn.

Direktorė
Danguolė
Miškinienė

Visus
metus

Direktoriaus
pavaduotoja ūkio
reikalams Lina
Dambrauskienė

Užtikrintas
viešumas

Visus
metus

Direktorė
Danguolė
Miškinienė
Direktoriaus
pavaduotoja ūkio
reikalams Lina
Dambrauskienė
Bibliotekos vedėja
Bronė Račienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jūratė
Zybartienė

Užtikrinti
viešųjų
pirkimų
įstatymo
nuostatų
laikymąsi
Užtikrinti
skaidrų lėšų
naudojimą
gimnazijoje

Sistiprinti
prevenciją ir
skatinti
pilietiškumą.

Visus
Ugdoma
mrtus
nepakanti
korupcijai
mokinių
pilietinė pozicija

Parengė direktoriaus pavaduotoja Jūratė Zybartienė

