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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2023 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai 

1.  Akademinio sąžiningumo 

politikos aprašo įsigaliojimas 

progimnazijoje 

 

Akademinio 

nesąžiningumo: 

plagiato, 

nusirašinėjimo, 

autorinių teisių 

pažeidimo atvejų 

prevencija. 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, VGK, 

PYP ir MYP 

koordinatoriai 

2.  Progimnazijos svetainėje 

skelbiama Korupcijos 

prevencijos programa ir 

priemonių planas 

Bendruomenė 

supažindinama su 

prevencinėmis 

priemonėmis 

korupcijos 

pasireiškimui 

Sausio mėn. ITS 

administratorius  

3.  Vidinio informacijos kanalo 

pranešimams apie pažeidimus 

priežiūra 

Galimybė 

bendruomenės nariams 

greitai ir saugiai 

informuoti apie 

korupcinius reiškinius 

Pradedant 

galioti šiam 

planui 

Progimnazijos 

darbuotojas, 

atsakingas už 

BDAR 

4.  Kontroliuoti, ar laiku 

pateikiamos privačių interesų 

deklaracijos. 

Privačių interesų 

deklaravimas ir 

skaidrus progimnazijos 

veikos ir pirkimų 

organizavimas 

Kasmet iki 

VMĮ 

nustatyto 

termino 

Direktorė 

5.  Viešai skelbti progimnazijos 

internetinėje svetainėje 

informaciją apie laisvas darbo 

vietas. 

Skaidrus ir tinkamas 

darbuotojų atrankos ir 

įdarbinimo proceso 

užtikrinimas 

Esant 

laisvoms 

darbo 

vietoms 

Direktorė 

6.  Progimnazijos vadovo metinės 

ataskaitos pristatymas 

bendruomenei 

Bendruomenė 

supažindinama su 

įvykdyta veikla ir 

rezultatais 

Sausio mėn. Direktorė 

7.  Tirti skundus, pranešimus ar 

kitais būdais gautą informaciją 

dėl galimų korupcinio 

pobūdžio veikų. 

Išsiaiškinti ar 

informacija turi 

pagrindą ir teigiamu 

atveju svarstyti 

Įstatymo numatyta 

tvarka. 

Esant 

reikalui 

Sudaryta komisija 

8.  Užtikrinti skaidrų NMPP 

organizavimą ir vykdymą 

Skaidrus NMPP 4-ose 

ir 8-ose klasės testų 

atlikimas, akademinio 

sąžiningumo 

užtikrinimas. 

Pagal 

NMPP 

vykdymo 

patvirtintas 

datas 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  



9.  Organizuoti susitikimus – 

paskaitas mokiniams su 

policijos pareigūnais apie 

nelegalią prekybą, 

papirkinėjimą, korupciją. 

Mokinių antikorupcinis 

švietimas  

Pagal 

galimybę ir 

poreikį 

Socialinė 

pedagogė 

10.  Tarptautinės antikorupcijos 

dienos renginių 

organizavimas. 

Jungtinių tautų 

deklaracijos ir 

korupcijos prevencijos 

pasaulyje suvokimas 

šalies kontekste., 

pilietiškumo ugdymas  

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

socialinė 

pedagogė, 

karjeros 

specialistė 

11.  Antikorupcinio švietimo temas 

5–8 kl. integruoti į klasės 

valandėles.  

Mokinių vertybinių 

nuostatų formavimas, 

asmenybės ugdymas 

sąžiningumo ir 

netolerancijos 

korupcijai principais. 

Kasmet 

pagal 

ugdymo 

planą 

Klasių auklėtojai 

12.  Vesti integruotas 

antikorupcinio švietimo 

pamokas 5-8 kl. mokiniams. 

Dalykinis supratimas ir 

korupcijos apraiškų 

atpažinimas atskirose 

srityse. 

Kasmet 

pagal 

ugdymo 

planą 

Karjeros 

specialistė, 

Socialinių 

mokslų, Etikos 

mokytojai 

13.  „Dalyvaujamojo biudžeto“ 

projektas 5-8 kl. mokiniams 

Bendradarbiavimas su 

„Transparency 

International“ atstovais 

Lietuvoje, mokinių 

atsakomybės ir finansų 

planavimo bei skyrimo 

skaidrumo mokymasis. 

2023 m. I 

pusmetį 

Direktoriau 

pavaduotoja 

ugdymui - MYP 

koordinatorius,  

Karjeros 

specialistė ir 

Mokinių 

savivalda. 

_________________________ 

 


