
KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

VEIKLOS PLANAS 2021-2023 m. 

  

 Tikslai:  

1. Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą gimnazijoje.  

2. Ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.  

Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:  

1. Siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami gimnazijos 

bendruomenei.  

2. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą tarp visų bendruomenės narių.  

3. Supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai 

1. 1 

Parengti ir patvirtinti gimnazijos 

Korupcijos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 2021–

2023 m. 

 

gruodžio mėn. 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

(L.Kutkienė) 

2.  Skelbiama korupcijos prevencijos 

programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas įstaigos internetinėje 

svetainėje. vasario mėn. 

Internetinio puslapio 

administratorius 

3.  Viešai skelbiama įstaigos internetinėje 

svetainėje informacija apie laisvas 

darbo vietas. nuolat 

Direktorius 

Stanislovas Milašius 

4.  Priimant į darbą vadovautis LR teisės 

aktais.  

Direktorius 

Stanislovas Milašius 

5.  Parengti gimnazijos vadovo metinę 

ataskaitą ir pristatyti bendruomenei. 

Teikti gimnazijos metų veiklos 

ataskaitą gimnazijos tarybai. sausio mėn. 

Direktorius 

Stanislovas Milašius 

6.  

Privačių interesų deklaracijų teikimas kartą per metus 

Direktorius 

Stanislovas Milašius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

7.  Viešai skelbiama  įstaigos internetinėje 

svetainėje informacija apie 

numatomus, vykdomus viešuosius 

pirkimus. pagal poreikį 

Asmuo, atsakingas 

už viešuosius 

pirkimus mokykloje. 

8.  

2 proc. pajamų lėšas naudojamos pagal 

parengtą tvarką ir supažindinama   

mokyklos taryba pagal poreikį 

Direktorius 

Stanislovas Milašius, 

mokyklos tarybos 

pirmininkas 



9.  Viešai skelbiama įstaigos internetinėje 

svetainėje informacija apie 

formuojamų klasių skaičių ir 

formavimo terminus nuolat 

Direktorius 

Stanislovas Milašius 

 

10.  Kaip viešumo įrankis naudojamas 

Elektroninis dienynas (Tamo), 

išaiškinami tėvams šios sistemos 

veikimo principai, sudaromos 

galimybės kiekvienam bendruomenės 

nariui gauti joje talpinamą informaciją 

(pagal savo statusą) 

  

  

nuolat 

  

  

Elektroninio dienyno 

administratorius 

11.  Svarbiausi mokyklos veiklos 

dokumentai derinami su mokyklos 

Darbo taryba nuolat 

Direktorius 

Stanislovas Milašius  

12.  Dalyvauti mokymuose ir seminaruose 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

klausimais. nuolat 

Mokyklos 

administracija 

13.  Pasitarimas mokyklų darbuotojams, 

atsakingiems už antikorupcinį ugdymą 

„Mokinių antikorupcinio ugdymo 

kryptys. Tarptautinės antikorupcijos 

dienos paminėjimas – antikorupciniai 

renginiai mokyklose ir mieste.“ kasmet 

Asmuo, atsakingas 

už 

korupcijos 

prevenciją 

(L.Kutkienė) 

14.  Dalyvavimas Kauno bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių kūrybinių darbų 

antikorupcijos tema konkurse. kasmet 

Mokyklos mokiniai 

ir mokytojai 

15.  
Antikorupcinė savaitė, skirta 

tarptautinei Antikorupcijos dienai 

(gruodžio 9 d.) apie teisingumo ir 

sąžiningumo  supratimą ir jo vietą 

mūsų gyvenime  (jaunesniųjų klasių 

mokiniams) 

kasmet, gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  ir asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

(L.Kutkienė) 

16.  Diskusija, skirta tarptautinei 

Antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) 

apie korupcijos apraiškas 

kasdieniniame gyvenime, mokykloje, 

politikoje. (vyresnių klasių 

mokiniams). gruodžio mėn. 

Istorijos, 

pilietiškumo 

pagrindų, dorinio 

ugdymo (tikyba, 

etika) mokytojai. 

17.  Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos 

dieną gimnazijoje, organizuoti įvairius 

renginius (paskaitas, piešinių, plakatų ir 

rašinių konkursus, apskritus stalus, 

diskusijas, pokalbius klasių valandėlių 

metu) 

gruodžio mėn. Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę; istorijos, 

pilietiškumo 

pagrindų, dorinio 

ugdymo (tikyba, 

etika) mokytojai. 

18.  Tarptautinės antikorupcijos dienos 

renginių savaitė Kauno Kovo 11-osios 

gimnazijoje 

gruodžio mėn. Atsakingi asmenys  



19.  Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos 

dieną gimnazijoje, organizuoti įvairius 

renginius (paskaitas, piešinių, plakatų ir 

rašinių konkursus, apskritus stalus, 

diskusijas, pokalbius klasių valandėlių 

metu) 

gruodžio mėn. Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę; istorijos, 

pilietiškumo 

pagrindų, dorinio 

ugdymo (tikyba, 

etika) mokytojai. 

20.  
Klasės valandėlės. per mokslo metus Klasių vadovai 

21.  Antikorupcinio ugdymo programos 

integravimas į dorinio ugdymo 

(etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, 

istorijos, ekonomikos ir verslumo, kūno 

kultūros pamokas (nuo 5 klasės) nuolat Dalykų mokytojai 

22.  
Užtikrinama skaidri 10 kl. mokinių 

PUPP organizavimo ir pravedimo 

sistemą žinių patikrinimo metu II ketvirtis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui; dalykų 

mokytojai 

23.  Užtikrinama skaidri abiturientų  

mokyklinių egzaminų organizavimo ir 

pravedimo sistemą žinių patikrinimo 

metu II ketvirtis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui; dalykų 

mokytojai 

24.  Sudaromos sąlygos įstaigos 

darbuotojams, vaikų tėvams 

anonimiškai pranešti įstaigos 

vadovybei savo įtarimus dėl galimos 

personalo korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veiklos nuolat 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

(L.Kutkienė) 

 

25.  

Gavus informaciją apie galimą 

korupcinę veiklą – informuoti vadovą nuolat 

Asmuo, atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę  

 

 

Parengė Loreta Kutkienė,  

atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

 

 

 

 

 

 

 


