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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 2018-2020  METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Numatomi rezultatai 

1. Parengti korupcijos 

prevencijos programą ir 

priemonių planą jai 

įgyvendinti 2018-2019 

metams, juos paskelti 

gimnazijos internetinėje 

svetainėje 

Švietimo padalinio   

(skyriaus) vadovas 

kuruojantis 

prevencinių 

programų 

vykdymą 

2018 m. 

sausis 

Parengta programa ir 

įgyvendinimo planas. 

Skiriamas asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2. Dalyvauti mokymuose, 

seminaruose, antikorupcijos 

klausimais. 

Administracija 2018-2020 

m. 

Darbuotojai turės 

daugiau žinių apie 

korupcijos pasekmes ir 

prevencines priemones 

3. Antikorupcijos švietimo 

temas integruoti į 

ekonomikos, pilietinio 

ugdymo, istorijos, etikos 

mokomuosius dalykus ir 

klasių vadovų veiklą 

Švietimo padalinio   

(skyriaus) vadovas 

2018-2020 

metais 

Mokiniai 

supažindinami su 

savivaldos principais, 

ugdomos 

antikorupcinės 

nuostatos 

4. Kontroliuoti ar laiku ir 

tinkamai pateikiamos privačių 

interesų deklaracijos 

Direktorius, 

švietimo padalinio   

(skyriaus) vadovas 

Nuolat Laiku ir tinkamai 

pateikiamos privačių 

interesų deklaracijos 

5. Pažymėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną 

gimnazijoje, organizuojant 

įvairius renginius, taip pat 

dalyvauti rajono renginiuose 

Švietimo padalinio   

(skyriaus) 

vadovas, klasių 

vadovai 

Kasmet Ugdoma nepakanti 

korupcijai mokinių 

pilietinė pozicija 

6. Direktoriaus veiklos metinę 

ataskaitą teikti gimnazijos 

tarybai ir savivaldybės 

tarybai. 

Direktorius Kasmet  Vykdomas gimnazijos 

bendruomenės narių 

informavimas apie 

gimnazijos ugdomąją, 

finansinę ir ūkinę 

veiklą 

7. Priimant į darbą vadovautis 

teisės aktais ir atsižvelgti į 

pateiktas rekomendacijas, 

Direktorius Esant 

reikalui 

Užtikrintas skaidrus 

darbuotojų priėmimas 

į gimnaziją 



kandidatų nepriekaištingą 

reputaciją 

8. Užtikrinti skaidrų 2,4,6,8 kl. 

mokinių standartizuotų testų 

organizavimą 

Švietimo padalinio   

(skyriaus) vadovas 

Kasmet Ugdoma nepakanti 

korupcijai mokinių 

pilietinė pozicija 

9. Gimnazijos tinklapyje skelbti 

informaciją apie laisvas darbo 

vietas 

Švietimo padalinio   

(skyriaus) vadovas 

kuruojantis 

prevencinių 

programų 

vykdymą 

prevenciją ir 

kontrolę 

mokykloje 

Esant 

laisvoms 

darbo 

vietoms 

Užtikrinamas 

viešumas 

10. Sudaryti galimybes pateikti 

bendruomenei anonimines 

anketas apie suteiktų paslaugų 

kokybę, aptarnavimo kultūrą 

bei galimas korupcinio 

pobūdžio apraiškas 

Administracija 2018 m. Nustatytas korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės lygis, 

įvertintos sritys, 

kuriose egzistuoja 

didžiausia korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

11. Internete skelbti informaciją 

apie planuojamus viešuosius 

pirkimus, vykdomus atviro ir 

supaprastinto atviro konkurso 

Atsakingi asmenys Pagal 

poreikį 

Užtikrinamas 

viešumas 

 

12. Informuoti bendruomenę apie 
nustatytas darbuotojų 
korupcijos apraiškas, 
korupcinių teisės pažeidimų 
tyrimą. 

Direktorius Gavus 

informaciją 

Padidės bendras 
pasitikėjimas 
gimnazijos veikla, 
piliečiai ir kiti 
asmenys bus 
paskatinti pranešti 
apie pasitaikančias 
negeroves 

13. Vaikų priėmimą į 
ikimokyklinio ugdymo skyrių 
,,Kregždutė” ir grupių 
komplektavimą vykdyti 
vadovaujantis steigėjo 
nustatyta tvarka. 

Švietimo padalinio   

(skyriaus) vadovas 

Nuolat Užtikrintas skaidrus 
vaikų priėmimas į 
gimnazijos 
ikimokyklinio 
ugdymo skyrių 

14. Informuoti bendruomenę apie 
2 proc. pajamų panaudojimą. 

Direktorius, 

švietimo padalinio   

(skyriaus) vadovas 

Pagal 

poreikį 

Užtikrinamas 

viešumas 

 
 


