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JONAVOS SENAMIESČI GIMNAZIJOS  2017-2019 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Jonavos Senamiesčio gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2017-2019 metų korupcijos 

prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo 

galimybėms mažinti Gimnazijoje.  

2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę 

veiksmingesnę ir viešesnę Gimnazijos darbuotojų veiklą. 

3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir 

informavimas. 

4. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Gimnazijoje, siekti kompleksiškai 

šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos 

sklaidą, atlikimo. Programa siekiama paskatinti bendruomenę reikšti nepakantumą 

korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, 

užtikrinti glaudesnį įstaigos bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas žmogaus teises ir laisves. 

5. Programa parengta 3 metų laikotarpiui. 

6. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Gimnazijos darbuotojų 

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio 

reiškinio priežastis ir sąlygas. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

7. Korupcijos pasireiškimo mokykloje tikimybės analizė atliekama kasmet, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. 

įsakymu Nr. 2 – 170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“. 
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8. Vykdydama pagrindinę švietimo ir ugdymo veiklą, gimnazija išduoda pagrindinio, vidurinio  

išsilavinimo pažymėjimus, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, brandos atestatą. 

Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos apskaitos blankų tvarkos.  

9. Gimnazijos turto valdymas ir disponavimas apskaitomas Centralizuotoje savivaldybės 

biudžetinių įstaigų buhalterijoje, atliekant kasmetinę turto inventorizaciją. 

10. Viešieji pirkimų konkursai vykdomi elektroniniu būdu per CVP IS, CPO sistemas ir pagal 

įstaigoje patvirtintą tvarką. Apie viešuosius pirkimus skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka internete. 

Įstaigos internetinėje svetainėje atskiroje nuorodoje viešinamos įstaigos finansinės ataskaitos.  

10. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis 

Gimnazijos viešųjų  pirkimų taisyklėmis.  

11. Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai priimami į darbą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V – 1680 „Dėl mokytojų 

priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo“. Kiti darbuotojai priimami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Darbo kodeksu. Apie laisvas darbo vietas skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje. 

12. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013m. 

sausio 31d.sprendimu Nr. 1-TS-13 ,,Dėl priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

13. Gimnazijos direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą Jonavos rajono 

savivaldybės tarybai, Gimnazijos tarybai. Gimnazijos bendruomenė informuojama apie mokinio 

krepšelio, aplinkos, 2 proc., specialiųjų programų lėšų panaudojimą. Direktoriaus metinė veiklos 

ataskaita tvirtinama Jonavos rajono savivaldybės taryboje. 

14. Antikorupcinio švietimo temos integruojamos į ekonomikos, istorijos, pilietiškumo pagrindų, 

etikos bei kitus mokomuosius dalykus, klasės auklėtojų veiklą, neformaliojo švietimo renginius. 

      

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

15. Programos tikslai: 

15.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

15.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Gimnazijoje; 

  15.3. ugdyti bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai pilietinę 

poziciją. 

16.  Korupcijos prevencijos programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai: 
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16.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą; 

16.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami 

Gimnazijos bendruomenei; 

16.3. vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą Gimnazijoje; 

16.4. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės 

nariais. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą. 

18. Už konkrečių programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti atsakingi 

asmenys. 

19. Programa skelbiama Gimnazijos svetainėje www.senamiescio-g.lt 

_________________________ 

 

http://www.senamiescio-g.lt/

