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PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai  

1 2 3 4 5 6 

1. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos 

prevenciją gimnazijoje.  

 

Direktorius 

 

2017 m. kovo 

mėn. 

Bus 

veiksmingesnė 

korupcijos 

prevencija ir 

kontrolė. 

Direktoriaus įsakymu paskirtas 

atsakingas asmuo. 

 

2.  Supažindinti gimnazijos darbuotojus su korupcijos 

prevencijos įstatymo nuostatomis, korupcijos 

pasireiškimo rizika.  

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

2017 m. 

 I pusmetis 

Darbuotojai įgis 

daugiau žinių.    

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius. 

 

3. Organizuoti darbuotojų mokymus, susitikimus su 

STT darbuotojais, vykdančiais korupcijos 

prevenciją. 

Asmuo,  

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

2017 m.,  

II pusmetis 

  

Darbuotojai įgis 

daugiau žinių apie 

korupcijos žalą 

valstybei ir 

visuomenei.    

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

4. Parengti gimnazijos veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo ir vertinimo motyvuotą išvadą ir 

pateikti gimnazijos direktoriui. 

Asmuo,  

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

2017 m. kovo 

mėn. 

Įvertinta situacija 

gimnazijos veiklos 

sričių, kuriose 

egzistuoja 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė. 

Nustatytais terminais parengta 

motyvuota išvada.  

5. Įsteigti gimnazijoje korupcijos prevencijos ir 

kontrolės komisiją, atsakingą už korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 

organizavimą ir vykdymą. 

Asmuo,  

atsakingas už 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

vykdymą. 

2018 m. sausio 

mėn. 

Bus 

veiksmingesnė 

korupcijos 

prevencija ir 

kontrolė. 

Direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija. 

 

6. Parengti gimnazijos veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo ir vertinimo motyvuotą išvadą ir 

pateikti gimnazijos direktoriui. 

Gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

komisija. 

2018 m. 

vasario mėn. 

2019 m.  

vasario mėn. 

Įvertinta situacija 

gimnazijos veiklos 

sričių, kuriose 

egzistuoja 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė. 

Nustatytais terminais parengta 

motyvuota išvada  

7. Pakartotinai supažindinti gimnazijos darbuotojus 

su korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, 

korupcijos pasireiškimo rizika.  

Gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

komisija. 

2018 m.  

I pusmetis  

Darbuotojai įgis 

daugiau žinių    

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius.  

 

8. Organizuoti darbuotojų mokymus, susitikimus su 

STT darbuotojais, vykdančiais korupcijos 

prevenciją. 

Gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

komisija. 

2018 m. II 

pusmetį, 

2019 m. II 

pusmetį  

Darbuotojai įgis 

daugiau žinių apie 

korupcijos žalą 

valstybei ir 

visuomenei.    

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius.  



1.  2 3 4 5 6 

9. Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti 

mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos 

ir kontrolės, antikorupcinio ugdymo programos 

integravimo į mokomuosius dalykus ir klasės 

valandėles klausimais. 

Direktorius 

 

Pagal poreikį 

2017–2019 m.  

Pagerės žinių 

kokybė apie 

korupcijos 

prevenciją.  

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius.  

 

10. Antikorupcinio švietimo temas integruoti į 

ekonomikos, pilietinio ugdymo, istorijos, etikos 

mokomuosius dalykus ir klasių vadovų veiklą, 

neformalųjį ugdymą.  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui.  

Kiekvienais 

mokslo metais  

Mokiniai 

supažindinami su 

savivaldos 

principais, 

ugdomos 

antikorupcinės 

nuostatos.  

Antikorupcinio švietimo temų 

integruotų į ekonomikos, 

pilietinio ugdymo, istorijos, 

etikos mokomuosius dalykus ir 

klasių vadovų veiklą, 

neformalųjį ugdymą, skaičius. 

11. Organizuoti Tarptautinės antikorupcijos dienos 

renginius gimnazijoje (paskaitas, piešinių, plakatų 

ir rašinių konkursus, apskrito stalo diskusijas, 

pokalbius klasių valandėlių metu). 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

klasių vadovai. 

2017–2019 m. 

m. gruodžio 

mėn. 

Susiformuos 

antikorupcinės 

nuostatos, 

nepakanti 

korupcijos 

augimui pilietinė 

pozicija. 

 

Asmenų, dalyvavusių 

renginiuose, skaičius. 

12.  Vykdyti antikorupcinio ugdymo programų 

integravimo į mokomuosius dalykus ir klasės 

valandėles pedagoginę priežiūrą.  

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui. 

 

 

 

Kartą per 

metus 

Pagerės mokinių 

antikorupcinis 

ugdymas. 

Vertinimo pažyma. 



1.  2 3 4 5 6 

13.  Gimnazijos metinę veiklos ataskaitą teikti 

mokytojų tarybai, gimnazijos tarybai, darbo 

tarybai ir savivaldybės tarybai.  

 

Direktorius  Kasmet  Vykdomas 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių 

informavimas apie 

gimnazijos 

ugdomąją, 

finansinę ir ūkinę 

veiklą.  

Gimnazijos metinė veiklos 

ataskaita. 

14. Tirti skundus, pranešimus ar kitą gautą 

informaciją dėl galimų korupcijos atvejų 

Direktorius,  

gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

komisija. 

Pagal poreikį Nebus skundų Asmenų, pateikusių skundus, 

skaičius. 

15. Parengti atmintinę „Informacijos apie pranešimų, 

susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, 

pateikimo galimybės“ ir paskelbti gimnazijos 

interneto svetainėje 

 

 

Direktorius 

 

2017 m.  

kovo mėn. 

 

Gimnazijos 

bendruomenė, 

susidūrusi su 

korupcijos 

apraiškomis bet 

kokioje srityje, 

žinos, į kokią 

instituciją ir kokia 

tvarka kreiptis 

Parengtas ir išplatintas 

informacinis pranešimas. 

  

16. Teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje 

skelbti informaciją apie numatomus, vykdomus 

viešuosius pirkimus ir jų rezultatus 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nuolat Užtikrintas viešųjų 

pirkimų 

skaidrumas;  

visuomenė 

informuota apie 

planuojamus ir 

įvykdytus 

pirkimus. 

 

 

 

Skelbiama Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje 

sistemoje, informuojama savo 

tinklalapyje (mažos vertės 

pirkimų atveju – tik savo 

tinklalapyje). 



1.  2 3 4 5 6 

18.  Viešai skelbti gimnazijos internetinėje svetainėje 

informaciją apie laisvas darbo vietas.  

Direktorius  Esant laisvoms 

darbo vietoms  

Užtikrinamas 

viešumas 

Skelbiama informacija 

svetainėje apie laisvas darbo 

vietas.  

19. Skelbti Prienų „Žiburio“ gimnazijos korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą gimnazijos interneto tinklapyje. 

Direktorius Nuolat Bus informuota 

visuomenė 

Skelbiama informacija 

svetainėje 

20.  Atsižvelgiant į išvadoje pateiktus pasiūlymus dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo, 

peržiūrėti ir prireikus papildyti gimnazijos 

korupcijos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą.  

Gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės 

komisija. 

2017-2019 m. 

sausio mėn. 

Veiksminga 

gimnazijos 

korupcijos 

programa.  

Papildyta gimnazijos 

korupcijos prevencijos 

programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas. 

 

 

____________________________ 


