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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2019-2020 M.M. 

 

I.  BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

1. Likiškėlių progimnazijos  prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę mokykloje. 

2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, viešesnę ir veiksmingesnę mokyklos veiklą. 

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija ir mokyklos bendruomenės antikorupciniu švietimu ir mokymu.  

4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą . 

 

II.TIKSLAS 

 

5. Formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą. 

 

III.UŽDAVINIAI 

 

6. Mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą. 

7. Užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą progimnazijoje. 

8. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą progimnazijoje: 

9.1. supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis; 

9.2. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 

9.3. pademonstruoti kovos su korupcija galimybes;  

9.4. prisidėti prie bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymo (pagarba demokratijos 

vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir poelgius); 

9.5. plėtoti gebėjimus: komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją, kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti 

veiklą, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. 

 

                                                    



IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

9. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą. 

10. Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.  

 

 

V. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS  

 

 

Eil 

Nr 

Veiklos pobūdis 
Dalyviai  Laikas Vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

1. Integracija į mokomuosius 

dalykus, klasės valandėles, 

neformalųjį ugdymą 

1 – 4 kl; 

5 –8kl 

per mokslo metus Pradinių klasių mokytojai, klasių 

auklėtojai,  

etikos, tikybos, istorijos, 

mokytojai 

Ugdoma antikorupcinės nuostatos, 

nepakanti korupcijai pilietinė 

pozicija 

2.  Pirkimus vykdyti vadovaujantis 

„Alytaus Likiškėlių 

progimnazijos mažos vertės  

viešųjų pirkimų tvarkos aprašu“ 

patvirtintu progimnazijos 

direktoriaus.  

mokyklos 

bendruomenė 

Pagal poreikį Pavaduotojas ugdymo 

aprūpinimui               

Užtikrinamas viešumas 

3.  Parengti progimnazijos 

finansinę metinę ataskaitą ir 

ataskaitą apie finansų kontrolės 

būklę, jas teikti Alytaus 

savivaldybės tarybai ir 

pristatyti mokyklos 

bendruomenei internetiniame 

mokyklos puslapyje 

Progimnazijos  

bendruomenė 

Pasibaigus 

kalendoriniams 

metams  

Direktorius Parengtos ataskaitos. Progimnazijos 

sprendimai atviri, skaidrūs ir 

prieinami progimnazijos 

bendruomenei 

6. Gruodžio 9-ąją dieną rengti 

akcijas, piešinių, rašinių 

konkursus, debatus, diskusijas 

1-8 kl. 

mokiniai 

Gruodžio mėn. Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, socialinė pedagogė  

Ugdoma nepakanti korupcijai 

pilietinė pozicija 

 

 

 

Socialinė pedagogė                                                                                                                                                                               Ramutė Vitienė 

 


