
JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS 2020 – 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Tikslas Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Laukiami rezultatai Vykdymo laikas Vykdytojas 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sistemingai atnaujinti 

galiojančias taisykles, 

tvarkas, esant būtinybei 

parengti naujas. 

Užtikrinti veiklos 

teisėtumą 

Pakeistų teisės 

aktų skaičius 

Išvengti neteisėtų 

sprendimų 

priėmimo  

Nuolat Direktorius, 

pavaduotojai ugdymui, 

ūkiui 

2. Supažindinti gimnazijos 

bendruomenę su vykdoma 

korupcijos prevencijos 

programa. 

Užtikrinti viešumą Skelbti 

gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos 

programą 

Užtikrinamas 

viešumas 

2020 m. II ketvirtis Korupcijos prevencijos 

grupė 

 

3. Apie viešuosius pirkimus 

skelbti teisės aktų 

nustatyta tvarka. Skelbti 

internete apie viešuosius 

pirkimus, vykdomus atviro 

konkurso būdu. 

 

Įvardyti, kokia 

informacija turi būti 

paskelbta viešai ir 

kokia forma 

Sudarytų viešųjų 

pirkimų sutarčių 

skaičiaus santykis 

su viešai 

paskelbtų pirkimų 

sutarčių skaičiumi 

Užtikrinamas 

viešumas 

Nuolat Direktorius, 

pavaduotojas ūkiui 



4. Užtikrinti teisingas ir 

skaidrias viešųjų pirkimų 

procedūras 

Teisingos ir 

skaidrios viešųjų 

pirkimų procedūros. 

Išvengti neteisėtų 

sprendimų 

priėmimo 

Negauta skundų dėl 

viešųjų pirkimų 

procedūrų 

netinkamo 

vykdymo 

Nuolat  Korupcijos prevencijos 

grupė, 

pavaduotojas ūkiui 

5. Laiku pateikti privačių 

interesų deklaracijas. 

Vadovaujantis 

privačių interesų 

deklaracijų pildymo, 

tikslinimo ir 

pateikimo 

taisyklėmis užpildyti 

ir pateikti 

deklaracijas 

Laikytis įstatymų Laiku pateikiamos 

privačių interesų 

deklaracijos 

2020 m. lapkričio mėn. 

2021 m. lapkričio mėn. 

2022 m. lapkričio mėn. 

2023 m. lapkričio mėn. 

Asmenys, privalantys 

pateikti privačių interesų 

deklaracijas 

6. Nustatyti korupcijos 

tikimybę. 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę pagal 

gimnazijos veiklos 

sritis 

Nustačius 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

gimnazijos 

veikloje, pateikti 

motyvuotas 

išvadas 

Veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos 

pasireiškimo  

tikimybė, komisija 

gimnazijoje 

nenustatė 

2020 m. III ketvirtis 

2021 m. III ketvirtis 

2022 m. III ketvirtis 

2023 m. III ketvirtis 

 

 

 

Korupcijos prevencijos 

grupė 



7.  Interneto svetainėje skelbti 

apie laisvas darbo vietas 

gimnazijoje. 

Užtikrinti 

informacijos 

viešinimą 

Skelbimas apie 

laisvas darbo 

vietas 

Užtikrinamas 

viešumas 

Nuolat  Svetainės tvarkytojas 

8. Užtikrinti skaidrią  

II klasių mokinių 

pagrindinio ugdymo 

programos baigimo 

pasiekimų patikrinimo 

organizavimą, vykdymą ir 

vertinimą žinių 

patikrinimo metu. 

Teisingas ir skaidrus 

PUPP organizavimas 

ir vertinimas 

Vykdoma PUPP 

vykdymo ir 

vertinimo 

stebėsena 

Negauta apeliacijų, 

skundų dėl 

netinkamo, 

neskaidraus PUPP 

vykdymo, 

vertinimo 

2020 m. vasario - 

balandžio mėn. 

2021 m. vasario - 

balandžio mėn.  

2022 m. vasario - 

balandžio mėn. 

2023 m. vasario - 

balandžio mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui S. Glušniova 

9. Užtikrinti skaidrų  

IV klasių mokinių brandos 

egzaminų organizavimą, 

vykdymą bei darbų 

vertinimą gimnazijoje – 

brandos egzaminų centre. 

Sklandus ir skaidrus 

brandos egzaminų 

vykdymas 

Vykdoma brandos 

egzaminų 

vykdymo ir 

vertinimo 

stebėsena 

Negauta apeliacijų, 

skundų dėl 

netinkamo, 

neskaidraus 

brandos egzaminų 

vykdymo, 

vertinimo 

2020 m. pagal brandos 

egzaminų tvarkaraščius 

2021 m. pagal brandos 

egzaminų tvarkaraščius 

2022 m. pagal brandos 

egzaminų tvarkaraščius 

2023 m. pagal brandos 

egzaminų tvarkaraščius 

Administracija 

10. Viešai skelbti mokinių 

priėmimo į gimnaziją 

tvarką  ir jos laikytis. 

Užtikrinti viešumą Skelbti apie 

mokinių 

Užtikrinamas 

viešumas 

2020 m. sausio – 

birželio mėn. 

Direktorės pavaduotojas 

ugdymui S. Brazauskas 



priėmimą į 

gimnaziją 

2021 m. sausio – 

birželio mėn. 

2022 m. sausio – 

birželio mėn. 

2022 m. sausio – 

birželio mėn. 

11. Naujų mokinių priėmimo į 

gimnaziją komisijos darbe 

užtikrinti priėmimo 

nuostatų laikymąsi. 

Užtikrinti skaidrų 

mokinių priėmimo į 

gimnaziją komisijos 

darbą 

Priimti į mokyklą 

mokinius 

vadovaujantis 

„Priėmimo į 

Jonavos rajono 

savivaldybės 

bendrojo lavinimo 

mokyklas tvarkos 

aprašu“. 

Priėmimas į 

gimnaziją mokytis 

pagal pagrindinio 

ugdymo II pakopos 

programą ir 

vidurinio ugdymo 

programą vykdo 

priėmimo komisija. 

2020 m. sausio – 

birželio mėn. 

2021 m. sausio – 

birželio mėn. 

2022 m. sausio – 

birželio mėn. 

2023 m. sausio – 

birželio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui S. 

Brazauskas 

12. Laikytis pagalbos socialiai 

remtiniens mokiniams 

teikimo rekomendacijų, 

tvarkų nemokamo 

organizavimo nuostatų . 

Užtikrinti skaidrų 

mokinių nemokamo 

maitinimo ir 

mokinio reikmenų 

įsigijimo procesą 

Organizuoti 

nemokamo 

maitinimo ir 

mokinio reikmenų 

įsigijimo procesą, 

vadovaujantis 

paramos 

Nemokamo 

maitinimo ir 

mokinio reikmenų 

įsigijimo procesą 

organizuoja 

socialinis 

pedagogas 

2020 m.  

2021 m.  

2022 m 

2023 m.  

Socialinė pedagogė  

V. Šerėnienė 



mokiniams 

teikimo tvarkos 

aprašu 

13. Direktoriaus ir gimnazijos 

veiklos metines ataskaitas 

teikti gimnazijos tarybai, 

rajono savivaldybės 

tarybai. 

Užtikrinti viešumą Parengtų 

ataskaitųskaičius 

Vykdomas 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių informavimas 

apie gimnazijos 

ugdomąją, 

finansinę ir ūkinę 

veiklą. 

2020 m.  

2021 m. 

2022 m. 

2023 m. 

Direktorė Rita Čiužienė 

14. Tirti skundus, pranešimus 

ar kitais būdais gautą 

informaciją dėl galimų 

korupcinio pobūdžio 

veiksmų. 

Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę 

Pranešimų 

nagrinėjimas, 

sprendimų 

priėmimas. 

 Pagal poreikį Direktorius 

Korupcijos prevencijos 

grupė 

15. Integruoti į mokomųjų 

dalykų pamokas 

antikorupcinio švietimo 

temas: 

Ugdyti gimnazistų 

pilietines nuostatas, 

nepakantumą 

korupcijai 

Mokomojo 

dalyko turinio 

derinimas su 

antikorupciniu 

švietimu 

Antikorupcinės 

nuostatos ugdomos 

mokomųjų dalykų 

kontekste 

Visus mokslo metus Pilietiškumo pagrindų, 

istorijos, ekonomikos ir 

geografijos mokytojai 



I klasių mokiniams – 

pilietiškumo pagrindų, 

istorijos; 

II klasių mokiniams – 

ekonomikos, geografijos. 

16. Įprasminti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną, 

organizuojant renginius, jų 

savaites. 

Vykdyti diskusijas 

korupcijos tema, 

kviesti lektorius 

skaityti paskaitas 

„Apie tarptautinę 

žmogaus teisių 

dieną“ 

Paminėti 

tarptautinę 

antikorupcijos 

dieną 

Kryptingai 

ugdomos mokinių 

pilietinės nuostatos 

2020 m.  gruodžio mėn. 

2021 m.  gruodžio mėn. 

2022 m.  gruodžio mėn. 

2023 m.  gruodžio mėn. 

Korupcijos prevencijos 

grupė 

 


