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KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
2021-2023 METU KORUPCTJOS PREVENCTJOS PROGRAMA

I. SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS
1. Kupi5kio r. Alizavos pagrindind mokykla, igyvendindama korupcijos prevencijos
program4, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu (2002 m. geguZes 28
d. Nr. IX-904), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija2015

-

2025 metq programa,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-I537, Kupi5kio

rajono savivaldybes korupcijos prevencijos 2015

-

2017 metq programa, patvirtinta Kupi5kio

rajono savivaldybes tarybos 2015 m. gruodZio l7 d. sprendimu Nr. TS-389.
2. KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos korupcijos prevencijos programa (toliau

- Programa) skirta korupcijos

prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo galimybems maZinti Kupi5kio

r. Alizavos pagrindineje mokykloje (toliau

3.

-

Mokykla).

Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti

skaidresng, veiksmingesng

ir atviresng Mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, veikl4.

4. Programos strategines kryptys

-

korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas ir

informavimas.
5. Programa parengta 3 metq laikotarpiui

II. SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZE
6. Kupi5kio r. Alizavos pagrindine mokykla

veikl4 grindLia, igyvendindama 2013

-

-

Savivaldybes biudZetine istaiga. savo

2022 metq valstybines Svietimo strategijos nuostatas,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu,

BiudZetiniq istaigq

ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos

Svietimo

ir mokslo ministro

isakyrnais, Savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais. Savivaldyb0s administracilos
direktoriaus. Svietimo. kulturos ir sporto skyriaus r,'ede.io isakvnrais.
7. Pagrindine veikla

- ikimokyklinio, prieSmokyklinio,

pradinio, pagrindinio ugdymo

programq programq ir neformalaus Svietimo programq vykdymas. Vykdydama pagrindines veiklas,

mokykla i5duoda pradinio i5silavinimo paZymejimus, pagrindinio iSsilavinimo paZymejimus,
pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymejimus. paZyrnejimus. ISduodant Siuos dokumentus.
laikomasi grieZtos atsiskaitomybes KupiSkio rajono savivaldybes administracijos Svietimo, kultlros

ir sporto skyriui.
8. Direktorius, Mokyklai skirto biudZeto asignavimq valdytojas, kasmet atsiskaito uZ

[king

-

finansinE veikl4 Mokyklos tarybai, Mokyojq tarybai

ir tevq bendruomenei. Mokyklos

bendruomene ir Mokyklos taryba kasrnet intbrmuojanra apie nretini bir-rdZeti1, daly'vauja, plaur"rojant

Mokyklos biudZeto poreiki, sprendZiant le5q taupymo klausimus. Mokyklos veiklos ataskaitos
kasmet pateikiamos Mokytojq tarybai, Mokyklos tarybai. Tokia pat tvarka atsiskaitoma
paramos leSq, specialiqjq programq leSq

ir le5q, skirtq mokiniq

ir

uL

paZintinei veiklai, profesiniam

infbrmavimui ir konsultavimui panaudojim4.

9. Mokykloje patvirtinta

paramos Mokyklai gavimo, panaudojimo, apskaitos ir

atsiskaitymo tvarka.
10. Mokyklos interneto tinklalapyje skelbiama planuojamq metiniq pirkimq suvestind,

supaprastintq pirkimq taisykles.
11. Mokiniai ir

jq tevai supaZindinami

su mokiniq paZangos

ir pasiekimq vertinimo

tvarka Mokykloje. Iki Siol konkreti antikorupcind programa Mokykloje nebuvo vykdoma.

II. SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI
I

2. Korupcij os prevencij a igyvendinama vadovauj antis Siais principais

12.1. teisetumo

-

:

korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq;

12.2. visuotinio privalomumo

-

korupcijos prevencijos subjektais gali bDti visi

asmenys

12.3. s4veikos

-

korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas

derinant visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga
infbrmacija ir teikiant vienas kitam kitoki4 pagalb4:

72.4. pastovumo

-

korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas

nuolat tikrinant ir perZilrint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant

pasillymus del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal

savo

kompetencij4 igaliota igyvendinti tokius pasillymus.

IV. SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
13. Programos tikslai
13.1. siekti maZinti korupcijos pasireiSkimo galimybiq atsiradim4;

13.2. uLtrkrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 Mokykloje;

13.3. ugdyti mokiniq

ir

Mokyklos darbuotojq antikorupcines nuostatas, nepakandi4

korupcijos augimui pilieting pozicij4.
14. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uZdaviniai:

ir

14.1. uZtikdnti efektyvq Mokyklos administravimo

vie5qjq paslaugq teikimo

skaidrum4, atvirum4, teisiniq ir antikorupciniq principq laikym4si;

14.2. supaZindinti mokinius su savivaldos principais

ir skatinti juos biiti

aktyviais

visuomends nariais;
14.3. didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4 Mokykloje.

V. SKYRIUS
PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

15. Programos tikstq
kiekybes ir kokybes rodikliais:

ir

uZdaviniq vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis

1

5. 1.

korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymu Mokykloje;

15.2. ivykdytq

ir neivykdytq Programos igyvendinimo priemoniq skaidiumi;

15.3. skundq, pateiktq Mokyklos direktoriui, auk5tesnems institucijoms, skaidiaus
mazeJlmu;
15.4. bendruomenes nuomones tyrimq rezultatais, parodandiais pasitikejim4 Mokykla.

VI. SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
16. UL Programos igyvendinimq paskirtas atsakingas asmuo

-

socialine pedagoge,

atsakinga uZ Programos igyvendinimo organizavim4 ir korupcijos prevencij4 bei kontrolg;jis teikia

pasillymus Mokyklos direktoriui

ir

kitiems atsakingiems asmenims del lsakymq, sprendimq

antikorupcinio vertinimo ir tobulinimo.

17. UZ konkrediq Programos priemoniq igyvendinimq pagal kompetencij4 atsako
priemoniq plane nurodyti vykdytojai.

18. Programos ir jos priemoniq igyvendinimo plano projekt4 trims metams rengia
atsakingas uZ korupcijos prevencij4 asmuo.

19. Mokyklos prevencijos programq tvirtina Mokyklos direktorir,rs.

VII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Programa igyvendinarna pagal Programos igyvendinimo priemoniq planq (1
priedas)

21. IJL konkrediq Programos priemoniq igyvendinimq atsako priemoniq
nurodyti vykdytojai.
22.Programa isigalioja nuo202l tn. sausio I dienos

23. Programa, priemoniq
(www.alizava.lt).

planas skelbiami Mokyklos intemeto svetaineje

plane

I

priedas

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIU PLANAS
2021 - 2023 M.
Eit
Nr
I

2

3

4.

Priemones
pavadinimas
Asmens,
atsakingo uZ
korupcijos
prevencijos ir
kontroles
vykdymq
skyrimas
Mokyklos
Korupcijos
prevencijos
programos ir jos

igyvendinimo
2021-2023 m.
priemoniq plano
parengimas ir
patvirtinimas
Korupcijos
prevencijos
programos
pristatymas ir
programos
skelbimas
mokyklos
tinklalapyje

Mokyklos
darbuotojq
skatinimas
dalyvauti
seminaruose

5

(mokymuose)
antikorupcijos
prevencijos
temomis
Galimybiq
sudarymas
interesantams
iSreikSti savo
nuomong apie
aptarnauiandiq

Tikslas

Didinti skaidrum4,
maZinti ir Salinti
korupcijos
prielaidas
mokykloje

Laukiarnas
rezultatas
Dides
skaidrumas,
maZes ir bus
Salinamos
korupciios
prielaidos

Vykdyrno
laikas
2021 m.

Vykdytojas
Direktorius

sausis

istaigoje
Parengti ir

Mokykloje

2021m.

patvirtinti mokyklos
Korupcijos

parengta

sausis

prevencijos
prograrn4 ir.ios

igyvendinimo
2021-2023 m.
prieuroniq planas

igyver-rdinir-no

programa ir jos

Direktorius,
socialine
pedagoge

2021-2023 m.
priemoniq plan4
Padeti

Mokyklos

iSvengti
korupcijos
pasireiSkimo atvejq;

bendruomen6
supaZindinama su
prer,'enciu0mis

informuoti
mokyklos

priemondrnis
korupcijos
pasireiSkimui

bendruomeng
apie

mokykloje
vykdomq
antikorLrpcijos
program4
Skatinti mokyklos
darbuotojus
dalyvauti
seminaruose

(mokymuose)
antikorr.rpcij os
prevencijos
temomis

Stiprinti
darbuotojq
vie5qjq ir privadiq
interesu
derinim4;
iSsiaiSkinti

Nuolat

Direktorius,
socialine
pedagoge

Mokyklos

Esant

darbuotojai bus
geriau informuoti
apie korupcijos
prevencijos
sistemq ir
konkredias
prevencines
priemones
Interesantai gales
anonimiSkai
infbrmuoti
nrokr klos
bendruomeng
apie korupcijos

galimybei
kasmet

Nuolat

Direktorius,
socialine
pedagoge

Direktorius,
socialine
pedagoge

prieZastis ir
trlkumus bei
skatinti
ie5koti budq,
kaip pagerinti
paslaugq teikim4

atvejus

VieSas

uztikrinti

informacijos apie

skaidrq
darbuotojq
priemim4 i
ugdymo

UZtikrinamas
skaidrus
darbuotojq
priemimas i
ugdymo

istaig4

istaigq

UZtikrinti

Mokykloje dirbs

mokyklos
darbuotojq
pagirtin4 ar
netinkam4 elgesi;
galimybiq
sudarymas
interesantams bei

kitiems asmenims
palikti
anoniminius
iraSus skundq ir
pastabq Zurnale ir
juos tirti.
6

7

8

laisvas darbo
vietas skelbimas
mokyklos
internetiniame
puslapyle
Priemimas idarb4
vadovaujantis
teises
aktais ir
atsiZvelgiant i
pateiktas
rekomendacijas,
kandidatq
nepriekaiSting4
reputacij4
Informacijos apie
planuojamus
vieSuosius
pirkimus,
vykdomus atviro

ir
supaprastinto
atviro konkurso
bldu skelbimas
Internete

9

10

skaidrq
darbuotojq
priemim4 i
ugdymo
istaigq

Nuolat

Direktorius

Nuolat

Direktorius

UZtikrinamas
vie5umas

Pagal

poreiki

Vie5qjq pirkimq
organizatorius

UZtikrinamas
skaidrumas,
panaudojant
labdaros,
paranros.
speciali4sias leSas
mokykloje
UZtikrinamas
vieSumas

Nuolat

Direktorius

Kiekvienais
metais II

Direktorius

asmenys,

turintys
nepriekaiStingq
reputacijq ir
atitinkanti
iSsilavinin-r4

Ivardyti,
kokia
informacija
tr,rri br-rti

paskelbta
vieSai,
nustatyti
atsakomybg
uZ Sios
tvarkos
procedlrq
nesilaikym4 ir
kt.

Mokyklai gautos

UZtikrinti

Iabdaros, paramos,
specialiqjq. le5q

panaudojimo
kontrole

skaidrq labdaros,
paramos, specialiqjq
leSq panaudojim4
mokl'klo.je

Pateikiamq
privadiq interesq

Kontroliuoti
pateikiamq privadiq

11

deklaracijq
terminq kontrole
Darbuotojq
pareigybiq
apraSymq
perZitra, ir esant

b[tinybei,
antikorupciniu
poZifiriu svarbiq
nuostatq bei
teisines
atsakomybes

ketvirti

interesq deklaracijas

ApibreZti
antikorupcines

ApibreZtos
antikorupcines
nuostatos bei
teisines
atsakomybes
priernones
darbuotojq
pareigybiq
apraSymuose

Kiekvienais
metais III
ketvirti

Direktorius

Skaidriai ir pagal
paskirti naudoti
mokyklos leSas ir
mokykloje esanti
turt4
UZtikrinti skaidrq
Standartizuotq testq,
Mokymosi lygio
nustatymo, 10
klases mokiniq
PUPP organizavirnq

VieSumo
uztikrinimas

Nuolat

Direktorius

Ugdoma
nepakanti
korupcijai
mokiniq pilietine
pozicija

Kasmet

Direktorius,
mokytoja
vykdanti
pavaduotojos
funkcijas

Formuoti
antikorupcines

Prevencind veikla
pades maLintr
korupcijos
pasireiSkimo
galimybiq
atsiradim4

Mokslo
metq eigoje

Dalykq mokytojai

Ugdomos
antikorupcines
nuostatos

Per mokslo
metus

Klasiq aukletojai

Mokyklos

Kasrnet

Direktorius

nuostatas bei

teisines
atsakomybds
priemones
darbuotojq
pareigybiq
apra5ymuose

priemoniq
itraukimas;
sisterningas
galiojandiq

taisykliq ir tvarkq
t2.

13

15

t6.

t7

atnauiinimas
Skaidrus ir pagal
paskirti mokyklos
leSq ir mokykloje
esancio turto
naudoiimas
Skaidraus
Standartizuotq
testq, Mokymosi
lygio nustatymo,
l0 klases mokiniq
PUPP
organizavimo
uztikrinimas

Antikorupcinio
ugdymo
programos
integravimas i
dorinio ugdymo,
pilietiSkumo
pagrindq, istorijos
pamokas
Antikorupcinis
Svietimas klasiq
valandeliq metu

Direktoriaus
/vadovo veiklos
meting ataskait4

nuostatas

Atsispirli
impulsyviam
elgesiui,
iSsprgsti
konfliktus,
iSsprgsti
problemas ir
suprasti savo
elgesio
pasekmes
Di rektoriar"rs/vadovo
veiklos rnetinE
ataskait4 teikti

bendruomen0s

nariq

teikimas
Mokyklos tarybai
ir savivaldybds
tarybai.

Mokyklos tarybai ir
savivaldybes
tarybai.

informavimas
apie mokyklos
ugdomqj4,
finansing ir [king
veikl4

