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KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.  

 

 Tikslai 

1. Vykdyti progimnazijoje antikorupcinį švietimą. 

2. Gerinti mokyklos korupcijos prevencijos sistemą. 

Uždaviniai 

- supažindinti mokinius su pačiu korupcijos reiškiniu, esme, priežastimis, pasekmėmis; 

- skatinti mokinių nepakantumą korupcijos apraiškoms; 

- efektyvinti korupcijos  grupės veiklos principus mokykloje. 

Numatomi rezultatai 

1. Sėkmingai funkcionuojančios antikorupcinio švietimo sistemos sukūrimas mokykloje. 

2. Mokinių pilietinis sąmoningumas ir nepakantumas korupcijai. 

3. Į antikorupcinį švietimą įtraukiama visa mokyklos bendruomenė. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Rezultatai 

1. Antikorupcinės grupės veiklos sistemos bei 

principų numatymas, koregavimas  

Nuolat per 

mokslo metus  

Analizuojama antikorupcinės 

grupės veikla, principai, jos 

efektyvumas, darbų 

pasiskirstymas, priimami 

atitinkami sprendimai  

2. Parengti stendinį pranešimą progimnazijos 

bendruomenei ,,Korupcija – kas tai?“ 

2018 m. spalio 

mėnesį 

Esminės informacijos apie 

korupciją pateikimas, atitinkamų 

institucijų pristatymas ir kt.  

3. Antikorupcinė savaitė 2018 m. 

lapkričio 

mėnesį 

Supažindinti 5-8 klasių mokinius 

su korupcijos sąvoka, plitimu, 

atskleisti korupcijos kaip 

neigiamo visuomenės reiškinio 

esmę (specialūs užsiėmimai) 

4. Piešinių konkursas – paroda antikorupcine 

tema 

2018 m. 

gruodžio 

mėnesį 

Geriausi piešiniai eksponuojami 

mokyklos vestibiulyje, autoriai 

apdovanojami padėkos raštais 

5. Paskaita – diskusija ,,Korupcijos reiškiniai 

Lietuvoje ir jų žala“ 

2019 m. sausio 

mėnesį 

Dalyvauja Dainavos policijos 

komisariato atstovai 

6. Viktorina ,,aš žinau, kas yra korupcija“ 2019 m. vasario 

mėnesį 

Progimnazijoje rengiama 

viktorina 5-8 klasių mokiniams 

korupcijos tema. Po viktorinos – 

nugalėtojų apdovanojimas 



7. Susipažinimas su STT veikla 2019 m. kovo  

mėnesį 

Mokiniams užsiėmimus veda, 

paskaitas skaito STT atstovai 

8. Integruotos lietuvių k., dailės, etikos 

pamokos korupcijos tema ,,Kaip aš 

įsivaizduoju korumpuotą žmogų?  

2019 m. 

balandžio 

mėnesį 

Nagrinėjami korupcijos atvejai, 

kaupiama medžiaga rašinių, 

šaržų konkursui  

9. Rašinių, šaržų konkursas ,,Korupcija 

gyvenime“ 

2019 m. 

gegužės  

mėnesį 

Geriausi rašiniai, jų ištraukos 

spausdinamos progimnazijos 

leidinyje, šaržai eksponuojami. 

Visi dalyviai  apdovanojami  

10. Antikorupcijos temos integruojamos į 

istorijos, geografijos, lietuvių k. ir kitų 

dalykų pamokas, klasės valandėles 

Per mokslo 

metus 

Antikorupcijos temos derinamos 

su atitinkamų pamokų temomis 
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KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos korupcijos prevencijos programa (toliau– Programa) 

skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazijoje. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, Kauno miesto savivaldybės korupcijos 

prevencijos programa. 

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

4. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:  

- korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar 

teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims 

ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams; 

- korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant 

tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų darymo. 

5. Programa įgyvendinama pagal korupcijos prevencijos priemonių planą, rengiamą vieneriems mokslo 

metams. 

II. SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

6. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, progimnazijos nuostatais. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. 

Vykdomos švietimo programos:  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir pagrindinio  ugdymo programos 

pirmoji dalis, neformaliojo švietimo. Mokyklos direktorius kasmet atsiskaito už  ūkinę ir finansinę veiklą  

mokyklos tarybai, mokyklos bendruomenei. Mokyklos veiklos ataskaitos pateikiamos Kauno miesto 



savivaldybės tarybai, Mokytojų tarybai, Mokyklos tarybai.   Mokyklos taryba kasmet informuojama apie metinė 

biudžetą, dalyvauja planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų panaudojimo klausimus. 

Atsiskaitoma už paramos lėšas, lėšas, skirtas mokinių pažintinei veiklai, specialiųjų lėšų panaudojimą.  

Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių interesų 

deklaracijas. 

7. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, patvirtintu 

progimnazijos mažos vertės pirkimų aprašu bei patvirtintomis progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės taisyklėmis. Mokyklos interneto svetainėje skelbiama metų pirkimų suvestinė, metų viešųjų 

pirkimų ataskaita, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas ir jo pakeitimai.  

8. Mokyklos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

8.1. viešieji pirkimai; 

8.2. viešų ir privačių interesų konfliktas; 

8.3. nelegalūs apmokėjimai ar kitoks neteisėtas atsilyginimas už teikiamas paslaugas.  

9. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos pasekmės 

progimnazijoje: 

9.1. pablogėti progimnazijos teikiamų paslaugų, ūkinės ir finansinės veiklos kokybė bei paslaugų 

prieinamumas; 

9.2. sumažės visuomenės pasitikėjimas progimnazijos teikiamų paslaugų kokybe. 

 

III. SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

10. Programos tikslai: 

10.1. ugdyti progimnazijoje bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai 

pilietinę poziciją, didinti teisinė sąmoningumą; 

10.2. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

11. Korupcijos programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai: 

11.1. užtikrinti  efektyvų korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo administravimą; 

11.2. užtikrinti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir apimantys atsiskaitomumą 

progimnazijos bendruomenei; 

11.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje; 

11.4. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais nariais; 

11.5. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 

11.6. didinti visuomenės pasitikėjimą mokykla ir jos teikiamomis paslaugomis. 

 

 

 



IV. SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 12. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

12.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų; 

12.2. visuotinio privalomumo – korupcijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam 

kitokią pagalbą.  

 

V. SKYRIUS 

PROGRAMOS  ADMINISTRAVIMAS 

 13. Už programos įgyvendinimą, metodinės pagalbos teikimą ir kontrolę pagal kompetenciją atsako 

progimnazijos direktorius ir direktoriaus įsakymu už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo. 

 14. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, turi teisę gauti reikiamą informaciją apie 

vykdomus viešuosius  pirkimus. 

15. Už konkrečių Programos priemonių  įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane 

nurodyti vykdytojai. 

 15. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo planą rengia darbo grupė, atsakinga už korupcijos 

prevenciją. 

 16. Korupcijos prevencijos programą tvirtina direktorius. 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 17. Programa įgyvendinama pagal programos įgyvendinimo priemonių planą. Programa tvirtinama 

ir atnaujinama direktoriaus įsakymu. 

 18. Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami mokyklos interneto 

svetainėje. 

  

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


