
ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2017-2019 M. M. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas 

Tikslas. Parengti ir patvirtinti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planą. 

1.  Korupcijos prevencijos 

programos 2017-2019 

metams ir priemonių 

plano programos 

įgyvendinimui 

parengimas. 

Parengta ir mokyklos 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta Šilalės 

Dariaus ir Girėno 

progimnazijos 

Korupcijos prevencijos 

programa ir korupcijos 

prevencijos programos 

priemonių planas 

2017-2019 m. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

Direktorius 

Tikslas. Informuoti mokyklos bendruomenę apie mokykloje vykdomą Korupcijos 

prevencijos programą ir korupcijos prevencijos programos priemonių planą 

2017-2019 m. 

1. Viešai paskelbta Šilalės 

Dariaus ir Girėno 

progimnazijos 

Korupcijos prevencijos 

programa mokyklos 

interneto svetainės 

skyriuje „Korupcijos 

prevencija" 

Mokyklos bendruomenė 

susipažins su 

prevencinėmis 

priemonėmis. 

Užtikrintas korupcijos 

prevencijos priemonių 

viešumas. 

2017m. 

lapkričio 

mėn.  

Asmuo, 

tvarkantis 

mokyklos 

tinklalapį 

kompiuterių 

sistemų 

inžinierius 

Tikslas. Ugdyti antikorupcinę kultūrą, vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą 

korupcijos prevencijos srityje. 

1. Sudaryti sąlygas 

darbuotojams dalyvauti 

mokymuose, 

seminaruose 

antikorupcijos 

prevencijos temomis. 

Darbuotojai bus 

supažindinti su 

korupcijos 

prevencinėmis 

priemonėmis ir 

pasekmėmis. Priemonių 

(paskaitų, seminarų, 

susitikimų ir pan.) 

skaičius. 

Pagal 

poreikį 

Direktorius 



2. Konsultuoti mokyklos 

darbuotojus korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Sumažinta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Esant 

poreikiui 

Direktoriaus 

įsakymu 

sudaryta 

Antikorupcijos 

komisija 

3. Integruoti antikorupcines 

mokymo programas, 

mokiniams (konkursų, 

paskaitų ir kt. renginių 

antikorupcine tema 

organizavimas). 

Mokinių informavimas ir 

švietimas korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Pagal 

parengtą 

mokyklos 

ugdymo 

planą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

4. Pažymėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną. 

Prevencinė veikla. 

Pasirinkta forma 

pažymėta tarptautinė 

antikorupcijos diena. 

Formuojamos 

antikorupcinės nuostatos. 

Kasmet 

gruodžio 

mėn. 

 

Istorijos 

mokytojas. 

Antikorupcijos 

komisija, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

5. Parengti mokyklos 

direktoriaus mokslo 

metų veiklos ataskaitą, 

pristatyti mokyklos ir 

savivaldybės tarybai. 

Mokyklos sprendimai 

atviri, skaidrūs ir 

prieinami mokyklos 

bendruomenei. Pritarta 

direktoriaus ataskaitai. 

Kasmet Direktorius 

Tikslas. Įtraukti į korupcijos prevenciją progimnazijos bendruomenę, ugdyti pilietinį 

sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai. 

1. Viešai skelbti 

mokyklos internetinėje 

svetainėje informaciją 

apie laisvas darbo 

vietas. 

Skaidrus darbuotojų 

priėmimas į laisvas darbo 

vietas. 

Nuolat Direktorius 

2. Dalyvavimas svarstant 

pedagogų atestacijos 

programą. Ar 

objektyviai 

atsižvelgiama į 

pedagogų veiklos 

rezultatus, pedagoginę 

(profesinę) 

kompetenciją. 

Skaidrus pedagogų 

atestacijos programos 

sudarymas ir vykdymas. 

Nuolat Direktorius, 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkas 



3. Skundų dėl Įstaigos 

darbuotojų veiklos 

nagrinėjimas, esant 

korupcijos pasireiškimo 

rizikai. 

Formuojamos 

antikorupcinės 

nuostatos. 

Išnagrinėtų skundų 

skaičius. 

Gavus 

skundą, 

pareiškimą 

Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkas 

4. Skaidriai vykdomas 

Viešųjų pirkimų 

organizavimas. 

Formuojamos 

antikorupcinės nuostatos. 

Negauta nusiskundimų 

dėl viešųjų pirkimų 

vykdymo. 

Nuolat Viešųjų pirkimų 

komisija, 

pirkimų 

organizatorius 

5. Ataskaitos pateikimas 

mokyklos tarybai apie 

korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimą 

Pateikta ataskaita. Kasmet Antikorupcijos 

komisijos 

pirmininkas 

 


