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TA,LSry R. LUOKES VYTAUTO KLETVOS GTMNAZTJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

r.

1. TelSiq Luokds Vytauto Kleivos gsmnazija, igyvendindama korupcijos prevencijos
program?, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos
nacionaline kovos su korupcij a 2015-2A25 mefr4 programa, TelSiq r. Luok€s Vytauto Kleivos
gimnazij os Korupcij os prevencij os tvarkos apraiu.
2. Tel5iq r. Luok0s Vytauto Kleivos gimnazijos (toliau Gmnazija) korupcijos prevencijos
programa (toliau - Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo galimybems

-

maiihti Gmnazijoje.

3.

Pagrindines programbje vartojamos s4vokos:
3.1. korupcija * bet koks asmenq, dirbandiq Gmnazijoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq
lgaliojimq ar teises aktuose numatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos
sau ar kitiems asmertims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;
3.2. korupcijos prevencija - korupcijoi prieZasdiq, salygq atskleidimas ir Salinimas sudarant ir
igyvendinant tam tikry priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobtrdZio nusikalstamq veikq darymo.
4. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti skaidresng,
vie5esng ir veiksmingesng Gmnazijos veikl4.
5. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas.
"Programa
grindliama korupeijos prevencija ir gimnazijos bendruomends antikorupciniu
6.
Svietimu ir mokymu.
7. Programa parengta 3 metq laikotarpiui ir igyvendinama pagal Programos priede pateikt4
Programos igyvendinimo priemoniq plan4.

SITUACIJOS ANALIZE

8.

Gmnazija - Savivaldybes biudZetine istaiga, savo veiklq grindtia, igyvendindama 2013 2022 metq valstybines Svietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, BiudZetiniq istaigq ir kitais lstatymais,
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais,
mero potvarkiais, Savivaldybes administracijos direktoriaus, Svietimo ir sporto skyriaus vedejo

'isakymais.

9. Pagrindine veikla - ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
programq ir neformalaus Svietimo programq vykdymas. Vykdydama pagrindines veiklas, gimnazija
i5duoda pradinio, pagrindinio i5silavinimo pazymejimus, brandos atestatus, mokymosi pasiekimq
paZymejimus, brandos atestatq (diplomq) priedus ir brandos atestatq dublikatus, paZymejimus.
ISduodant Siuos dokumentus, laikomasi grieZtos atsiskaitomybes TelSiq rajono savivaldybes
administracijos Svietimo ir sporto skyriui.
10. Gimnazijoje korupcijos pasirei5kimo tikimybe maiair korupcijos rizika yra valdoma.
11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Gmnazijoje

igyvendintos Sios Kovos su korupcija priemonds.

11. f

.

igyvendinama integruota antikorupcinio ugdymo programa;

11.2. darbuotojams sudaromos s4lygos dalyvauti mokymuose ir seminaruose;
11.3. Gmnazijoje idieEa uZmokesdio ir personalo apmokejimo sistema;
11.4. Gmnazijos direktoriaus metine ataskaita pateikiama Gmnazijos bendruomenei ir
patalpinta Gmnazij os interneto svetainej e;
11.5. kasmet organizuojami renginiai, skirti tarptautinei antikorupcijos dienai pamineti.
T2. Gimnazijoje korupcijos pasirei5kimas galimas Siose veiklos srityse:
12.1 vykdant personalo politik4 (formuoj ant darbuotojq personal4);
12.2. atliekant vieiuosius pirkimus;
12.3. priimant vaikus i ikimokyklinio ugdymo grupg;
12.4. atliekant kitas vie5ojo administravimo ir paslaugq teikimo funkcijas.

.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
tikslai:
13.1. siekti maZinti l.<orupcijos pasirei5kimo galimybiq atsiradim4;
13.2. ultrkrinti skaidri4 ir veiksmingq veikl4 Gmnazijoje;
13.3. ugdyti mokiniq ir Gmnazijos darbuotojq antikorupcines nuostatas, nepakandi4 korupcijos
augimui pilieting pozicij4.
13. Programos

tikslams pasiekti numatomi uZdaviniai:
14.1. uZtikrinti efektyvq Gmnazijos administravimo ir vie5qjq paslaugq teikimo skaidrum4,
atvirum4, teisiniq ir antikorupciniq principq laikym4si
14.2. supaZindinii mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos buti aktyviais visuomends
nariais;
14.3 . didinti antikorupcinio dvietimo sklaid4 Gmnazij oj e.
14. Programos

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
Siekiami rezultatai:
15. 1. didinti nepakantum4 korupeijai;
1 5 .2. gerinti korupcij os prevencij os organizavim4 Gmnazij oj e;
15.3. didinti visuomends pasitikejim4 Gmnazija.
16. Programos rezultatywmas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes rodikliais:
1 6.
igyvendintq Programos priemoniq skaidiaus pokytis;
16.2. atliktq korupcijos pasirei5kimo tikimybes vertinimq skaidius;
16.3. asmenq, praneiusiq apie korupcijos pobudZio teisds paZeidimus, skaidiaus pokytis;
16.4. oficialiq praneiimq apie itariamus paZeidimus ir i5tirtrtr paZeidimq santykis;
16.5. organizuotq seminary, mokymq ir dalyvavusiq juose asmenq skaidius.
I 5i

l.

.

TV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Programa
18.

igyvendinama pagal Programos igyvendinimo priemoniq plan4

(l

priedas).
nurodyti

UZ konkrediq Programos priemoniq igyvendinimq atsako priemoniq plane

vykdytojai.
1

9. Programa skelbiama Gmnazij os interneto svetaindj e (www. luoke.tel

si ai.

lm. lt).

