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MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJOS  KORUPCIJOS  

PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2022- 2024 M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdymo 

laikas 

Atsakingas  Laukiamas 

rezultatas 

1.  Korupcijos prevencijos 

programos ir priemonių plano 

paskelbimas progimnazijos 

tinklalapyje 

2022 m.  Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Parengta programa ir 

įgyvendinimo planas 

2.  Antikorupcinio švietimo temų 

integravimas į dorinio ugdymo 

(etikos), istorijos pamokas, 

neformalųjį ugdymą, 5-8 klasių 

valandėles, popamokinius 

renginius 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Formuojamos 

antikorupcinės 

nuostatos 

3.  Tarptautinės antikorupcijos 

dienos paminėjimas 

organizuojant renginius 

mokykloje (paskaitos, pokalbiai, 

diskusijos, plakatų ir piešinių 

konkursas) 

 

Gruodžio 

mėn. I-II 

sav. 

5-8 klasių vadovai, 

dailės, istorijos 

mokytojai 

Formuojamos 

antikorupcinės 

nuostatos, ugdomas 

pilietiškumas 

4.  Progimnazijos darbuotojų 

švietimą ir informavimą 

antikorupcijos prevencijos 

Temomis vykdymas 

Kartą per 

metus 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Progimnazijos 

darbuotojai posėdžių/ 

susirinkimų metu bus 

informuoti apie 

korupcijos prevencijos 

sistemą ir konkrečias 

prevencines priemones 

5.  Įstaigos veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

įvertinimas.  

1 kartą per 

metus 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Vertinimo išvada 

pateikta savivaldybės 

merui 

6.  Informacijos apie laisvas darbo 

vietas viešas skelbimas 

progimnazijos tinklalapyje   

Esant 

laisvoms 

darbo 

vietoms  

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Užtikrinamas viešumas 

7.  Metinės veiklos ataskaitos 

pateikimas Savivaldybės tarybai 

ir Progimnazijos tarybai 

Kasmet, 

sausio mėn. 

Direktorius  Vykdomas 

informavimas apie 

mokyklos ūkinę ir 

finansinę veiklą 

8.  Progimnazijai gautos paramos 

lėšų panaudojimo kontrolė 

Kasmet   Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Tikslingas ir skaidrus  

paramos lėšų 

naudojimas 



9.  Skaidraus diagnostinių testų, 

nacionalinių mokinių pasiekimų 

tyrimų organizavimo ir 

vykdymo užtikrinimas 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Formuojamos 

antikorupcinės 

nuostatos, ugdoma 

mokinių pilietinė 

pozicija 

10.  Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir esant būtinybei 

įtraukti antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei teisinės 

atsakomybės priemones, 

Sistemingai atnaujinti 

galiojančias tvarkas, taisykles. 

Kasmet III 

ketv. 

Direktorius  Apibrėžtos 

antikorupcinės 

nuostatos bei teisinės 

atsakomybės priemonės 

darbuotojų pareigybėse 
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