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ŠILUTĖS R. KATYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2021–2023 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 
Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

1.  Rengti ataskaitas apie 

korupcijos prevencijos 

priemonių plano vykdymą 

Darbo grupė 

atsakinga už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę mokykloje 

Kiekvienais 

metais 

Aiškės situacija 

mokykloje 

2.  Esant būtinybei papildyti 

Mokyklos korupcijos 

prevencijos programą  

Darbo grupė 

atsakinga už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę mokykloje 

Pagal poreikį Veiksminga 

korupcijos 

prevencijos 

programa 

3.  Mokyklos bendruomenės 

informavimas apie mokyklos 

ugdomąją, finansinę ir ūkinę 

veiklą ir kitais klausimais 

Direktorius Kiekvienais 

metais, 

nuolat 

Informuojami 

mokyklos 

bendruomenės 

nariai, vieša 

informacija 

4.  Organizuoti susitikimus su 

STT darbuotojais, 

vykdančiais korupcijos 

prevenciją 

Darbo grupė Nuolat, pagal 

poreikį 

Darbuotojai ir 

mokiniai įgis 

daugiau žinių apie 

korupcijos žalą 

valstybei ir 

visuomenei 

5.  Tirti skundus, pranešimus ar 

kitais būdais gautą 

informaciją dėl galimų 

korupcinio pobūdžio veikų. 

Tikrinti „Pasiūlymai, skundai, 

pageidavimai“ dėžutės 

korespondenciją 

Darbo grupė Nuolat, pagal 

poreikį 

Susiformuos 

antikorupcinės 

nuostatos, nepakanti 

korupcijos augimui 

pilietinė pozicija 

6.  Organizuoti Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

renginius mokykloje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, pilietinio 

ugdymo, istorijos 

mokytojai 

Kiekvienais 

metais 

Susiformuos 

antikorupcinės 

nuostatos, nepakanti 

korupcijos augimui 

pilietinė pozicija 

7.  Antikorupcinio švietimo 

temas integruoti į pilietinio 

ugdymo, istorijos, etikos 

mokomuosius dalykus ir 

klasių vadovų veiklą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Kiekvienais 

metais 

Ugdomos 

antikorupcinės 

nuostatos 



1 2 3 4 5 

8.  Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašymus ir esant 

būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei teisinės 

atsakomybės priemones. 

Sistemingai atnaujinti 

galiojančias taisykles ir 

tvarkas 

Direktorius Kiekvienais 

metais 

Apibrėžtos 

antikorupcinės 

nuostatos bei teisinės 

atsakomybės 

priemonės 

darbuotojų 

pareigybėse  

9.  Teikti viešų ir privačių 

interesų deklaracijas 

Atsakingi 

darbuotojai 

Nuolat Užtikrintas 

skaidrumas 

10.  Teisės aktų nustatyta tvarka 

interneto svetainėje skelbti 

informaciją apie numatomus, 

vykdomus viešuosius 

pirkimus ir jų rezultatus 

Viešųjų pirkimų 

komisijos 

pirmininkas 

Nuolat Užtikrintas viešųjų 

pirkimų skaidrumas, 

visuomenė 

informuota apie 

planuojamus ir 

įvykdytus pirkimus 

 

________________________   


