JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS 2021–2022 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2021 M.
1. Tikslas – mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas mokykloje.
Uždaviniai:
1.Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje, didinti viešumą ir atvirumą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas.
2.Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams.
Eil.
Priemonės
Rezultato vertinimo
Rezultato
Priemonės pavadinimas
Įvykdymo terminas
Laukiami rezultatai
Nr.
vykdytojas( ai)
kriterijai
pasiekimas
2021m. rugsėjo
30d. buvo
Įvertinus atliktų tyrimų ar
atliktas tyrimas
apklausų rezultatus, gautus
Neliks sričių
Sustiprinta
apie korupcijos
skundus ar pranešimus,
Antikorupcijos
korupcijos
1.
Iki metų pabaigos
korupcijos
pasireiškimo
rekomenduoti nustatyti
komisija
pasireiškimo
prevencijos kontrolė. tikimybę,
korupcijos pasireiškimo
tikimybei.
išvados buvo
tikimybę.
pateiktos
steigėjui.
Kreiptis į Lietuvos Respublikos
Dėl asmenų,
Poreikio nebuvo
specialiųjų tyrimų tarnybą dėl
siekusių eiti
informacijos apie asmenį,
Privaloma tvarka,
pareigas, kai kreiptis Į mokyklą bus
siekiantį eiti pareigas,
numatant priimti į
į Lietuvos
priimti tik
2.
Direktorius
numatytas Korupcijos
vadovaujančias
Respublikos
nepriekaištingos
prevencijos įstatymo 9
pareigas
specialiųjų tyrimų
reputacijos asmenys.
straipsnio 6 dalyje.
tarnybą informacijos
yra privaloma.
Už korupcijos
prevenciją
Bus užtikrintas
atsakinga
Vienas iš
Paskirti už korupcijos
korupcijos
direktoriaus
3.
Direktorius
Iki 2021 -02- 28
direktoriaus
prevenciją atsakingą asmenį.
prevencijos
pavaduotoja
pavaduotojų
įgyvendinimas.
neformaliajam
švietimui J.
Šiurnienė

4.
5.

Interneto svetainėje skelbti
viešųjų pirkimų planus,
ataskaitas, pirkimus CVPIS‘e,
CPO.
Kontroliuoti, ar laiku ir
tinkamai pateikiamos privačių
interesų deklaracijos.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams

Nuolat

Padidėjęs viešųjų
pirkimų skaidrumas.

Bus užtikrinta sveika
konkurencija.

Skelbiama
nuolat

Visi pagal
Kontroliuojama.
patvirtintų
Laiku ir tinkamai
Nusižengimų
Personalo specialistė
Nuolat
pareigybių sąrašą
pateikiamos privačių nerasta.
asmenys deklaruoja interesų deklaracijos.
privačius interesus.
2. Tikslas – Ugdyti mokyklos bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai pilietinę poziciją, didinti teisinį
sąmoningumą.
Uždaviniai:
1. Vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje.
2. Didinti visuomenės pasitikėjimą mokykla ir jos teikiamomis paslaugomis.
Sumažinta
Sąlygos
Perduotų
korupcijos
sudarytos.
Sudaryti įstaigos darbuotojams
Antikorupcijos
pasireiškimo
Skundų negauta.
Gavus darbuotojų
3. galimybes informuoti apie
Direktorius
komisijai ir jos
tikimybė, galimybė
skundą
korupcijos apraiškas raštu.
išnagrinėtų skundų
nustatyti korupcinio
per metus skaičius.
pobūdžio
prasižengimus.
Interneto
Interneto svetainėje skelbti
svetainėje
informaciją apie vykdomus
Interneto svetainėje Bus įgyvendintos
skelbiama
Direktoriaus
viešuosius pirkimus, mažos
skelbiama
Viešųjų pirkimų
informacija apie
4.
pavaduotojas ūkio
Nuolat
vertės pirkimus, viešųjų
informacija apie
įstatymo 7 str. 1 ir 3 viešuosius
reikalams
pirkimų laimėtojus, sutartis,
viešuosius pirkimus dalių nuostatos.
pirkimus ir
laisvas darbo vietas.
laisvas darbo
vietas.
Atsakingas už
Jaunimo
korupcijos prevenciją,
sąžiningumo
Dalyvauti rajono savivaldybės
direktoriaus
Surengtų renginių
skatinimas ir
5. skelbiamose jaunimui skirtose
Nuolat
pavaduotojas,
skaičius per metus.
įsitraukimas į
antikorupcijos veiklose.
kuruojantis mokinių
antikorupcines
savivaldą
iniciatyvas.

6.

Organizuoti Tarptautinės
antikorupcijos dienos
renginius, dalyvauti
konkursuose antikorupcijos
tema.

Atsakingas už
korupcijos prevenciją,
direktoriaus
pavaduotojas,
kuruojantis
neformalųjį ugdymą

12. 01 7a kl.
mokinių
susitikimas su
Rita ŠikšnieneLietuvos
Respublikos
specialiųjų
tyrimų tarnybos
Antikorupcinio
švietimo
skyriaus
Vyriausiaja
specialiste
Specialiaja
agente patarėja.
Kiekvienais metais
gruodžio mėnesį

Surengtų renginių
skaičius per metus.

Įgyvendintos
korupcijos
prevencijos
priemonės.

12 07 7b
Korupcija - kas
tai? Kaip su ja
kovoti?
12 09 5b
Korupcija - kas
tai? Kaip su ja
kovoti?
12 07 6B
Viduramžių
bažnyčia –
kultūros židinys
Korupcijos
apraiškos.
12.07-11d. Visą
savaitę vyko
pokalbiai,
diskusijos ,, Ką

reiškia žodis
„korupcija“,
kokios yra jos
priežastys ir
pasekmės, kaip
su korupcija
reikia kovoti?’’

7.

Organizuoti antikorupcinio
švietimo seminarus mokyklos
bendruomenei.

Atsakingas už
korupcijos prevenciją,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Per du metus kartą

Įgyvendinta vieša
antikorupcinė
veikla.

Mokyklos
darbuotojai geriau
supažindinti su
korupcijos
pasekmėmis ir
prevencinėmis
priemonėmis

Numatytas
seminaras
mokytojams
2022m. spalio
mėnesį.
R.Ivaškevičienė
dalyvavo
diskusijoje
"Skaidrumo
link: moksleivių
antikorupcinio
ugdymo
galimybės ir
patirtys".

