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Nr.
I

Priemon6

Vykdytojas (ai)

[vykdymo
terminas

Laukiamo rezvllrrk
vertinimo kriterii.i

Paskini asmenis,
atsakingus uZ Centro
korupcijos prevencijos
programos

Centro direktorius

2019 m.

Mokykloje paskirti
asmenys, atsakingi u2
korupcij os prevencij4 ir
kontroles funkcijq
vykdym4. Informacija
apie atsakingq asmeni
skelbiama mokyklos
interneto svetaineje.

igyvendinimo
organizavim4 ir
kontroles vykdym4.
2.

Paskelbti kovos su
Korupcija programq ir

IT specialistas

2019 m.

ketvirtis

jos igyvendinimo
priemoniq plan4Centro

Vie5inama informacija
apie vykdomas
priemones.

intemetinej e svetainej e.
a
J.

PerZvelgti darbuotojq
etikos kodeks4,
patikslinti, j ei reikia.

Etikos komisijos
pirmininkas

2019 m.

ketvirtis

Parengtas teises
aktas,

reglamentuojantis
darbuotojq elgesio
principus, kuriq
privaloma laikytis
vykdant teises aktq
nustatytas pareigas ir
funkcijas, kurti
kurybing4 ir
geranori5k4 aplinkE,
ugdyti
bendradar6iavimu ir
tarpusavio
supratimu paremtus
santykius.

UZtikrinti, kad pirkimo
procedlrose dalyvautq ar
su pirkimu susijusius
sprendimus priimtq
darbuotojai, kurie prie5
tai pasira5e
konfidencialumo
pasiZadej im4, nustatytos
formos ne5ali5kumo
deklaracij 4, patvirtint4
Vie5qjq pirkimq
tarnybos ir
Vyriausiosios tarnybines
etikos komisijos,
ir deklaravo privadius
interesus.
Centro interneto
svetaineje skelbti
Vie3qjq pirkimq
planavimo, inicijavimo,
organizavimo, atlikimo
ir atskaitomybes tvarkos
apraS4, paramos gavimo,
panaudoj imo, apskaitos
ir atsiskaitymo tvark4.
Centro teikiamq
paslaugq kainas.

Centro direktorius

Vie5qjq pirkimq
procedlrose dalyvauja
darbuotojai, pasira5g
konfidencialumo
pasiZadejim4,
neSaliSkumo

deklaracij4 ir deklaravg
privadius interesus.

YYr,.buhaltere,
direktoriaus
pavaduotojas
infrastruktiirai

UZtikrinamas vieSqjq

pirkimq ir paramos
Centrui naudojimo
vie5umas.

Centro direktorius

Vykdomas mokyklos
bendruomenes nariq
informavimas apie
mokyklos ugdom4j4,
finansing ir flking
veikl4.

Kontroliuoti, ar laiku ir
tinkamai pateikiamos
privadiq interesq

Personalo specialistas

Laiku ir tinkamai
pateikiamos
privadiq interesq

PerZifireti darbuotojq
pareigybiq apra5ymus

Personalo specialistas

ApibreZtos
antikorupqines
nuostatos bei
teisines
atsakomybes
priemones darbuotojq
pareigybese.

Mokyklos meting veiklos
ataskait?

teikti

Visuotiniam dalininkq
susirinkimui, Centro
tarybai'(savivaldos
organas) ir Darbo tarybai.
Kasmet direktoriaus
vykdomas mokyklos
bendruomenes nariq
informavimas apie
mokyklos ugdomqj4,

ir

biitinybpi itraukti
antikorupciniu poZitiriu
esant

svarbias nuostatas bei
teisines atsakomybes

priemones. Sistemingai
atnauj inti galioj andias
taisvkles. tvarkas.

r
i
:

9.

10.

1l

Antikorupcinio Svietimo
temas integruoti i
ekonomikos, pilietinio
ugdymo, istorijos, etikos
mokomuosius dalykus ir
klasiq vadovq veiklE,
neformaluii uedyma.
Organizuoti Tarptautines
antikorupcijos dienos
renginius, dalyvauti
Salies ir regiono lygiu
skelbiamuose
konkursuose
antikorupcijos tema.

Organizuoti vie5as
prevencines, Svietimo
veiklas korupcijos
tema.

Asmuo, atsakingas uZ
korupcijos prevencij4,
dalykq mokytojai

Kiekvienais
mokslo
metais

Mokiniai

r
savivaldos tricnq
supadndir-

ugdomos

antikonrycif
s

Asmuo, atsakingas uZ
korupcijos prevencij4,
klasiq vadovai,
socialinis pedagogas

Kiekvienai
s metais

Asmuo, atsakingas uZ
korupcijos prevencij4,
klasiq vadovai,
socialinis pedagogas

Nuolat

nuostatos

lvlokyklos mokii i
darbuotojq skaiiis.
dal).rravusiu
renginiuose.
Konkursuose
dalyvavusiq
asmenu skaidius-

fglvendinta riesa
antikorupcine veikla
Veiklos tematrukme,

dalwiu skaidius.
12.

13.

Sudaryti s4lygas
darbuotoj ams dalyvauti
mokymuose ir
seminaruose
Korupcijos prevencijos
ir kontroles,
antikorupcinio ugdymo
programos integravimo
imokomuosius dalykus
ir grupiq valandeles
klausimais.
Teikti informacij 4 apie
laisvas darbo vietas
Centro internetiniame
puslapyje.

t4. Elektronini dienyn4 ir

15.

r6.

Centro interneting
svetaing naudoti kaip
informacij os teikimo ir
vie5umo irankius
mokiniams,
mokyojams ir tdvams.
Esant pasifllymams rr
kt. bfltinybei papildyti
Centro Korupcijos
prevencijos program4 ir
priemoniq plan4.

Tirti

skundus,
pra5ymus del galimq

korupcijos atvejq ir
vertinti pasillymus del
Korupcij os prevencij os.

Centro direktorius

Per du
metus kart4

Mokyklos darbuotojai
geriau supaZindinti zu
korupcijos
pasekmemis

ir

prevencinemis
Priemonemis.
Pageres Ziniq kokybe
apie korupcijos
prevencij4.

Personalo specialistas

Nuolat
poreiki

UZtikrinamas
priemimo idarb4
skaidrumas.

Nuolat

Sudaromos galimybes

pagal

Centro direktorius

IT specialistas

kiekvienam
bendruomenes nariui

gauti talpinam4
informacij4.

Atsakingas asmuo uZ
Kiekvienais
Korupcijos prevencijos metais
programos

igyvendinimo
organizavim4 ir
kontroles vykdym4
Atsakingas'asmuo uZ
Korupcijos prevencijos
programos
igyvendinimo
organizavim1ir
kontroles vykdym4

Gal.us

informacij4

Veiksminga
Korupcijos
prevencijos programa.

Nustatomi ir Salinami
korupcinio pobtdZio

paleidimai.
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