PATVIRTINTA
Kauno Veršvų gimnazijos
Direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 24 d.
įsakymu V-176

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS
ANTIKORUPCINIO UGDYMO PROGRAMA
2018 – 2020 M.

Tikslas: formuoti mokinių pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą
gimnazijoje, užtikrinti skaidrią ir veiksmingą gimnazijos bendruomenės veiklą
Uždaviniai:







Supažindinti su korupcijos reiškiniu, jo esme, priežastimis bei pasekmėmis.
Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams.
Pademonstruoti kovos su korupcija galimybes.
Prisidėti prie Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose formuluojamų vertybinių
nuostatų ugdymo (si) (pagarba demokratijos vertybėms, neabejinga pilietinė pozicija
įvykiams aplink, sąžiningumas, atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius).
Užtikrinti antikorupcinių priemonių taikymą ir teikiamą jų įgyvendinimo administravimą bei
kontrolę.

Korupcijos prevencijos principai:







Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis LR Konstitucijos,
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių
apsaugą;
Visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi gimnazijos
bendruomenės nariai;
Sąveikos – antikorupcinių priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos
prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam tokią
pagalbą;
Pastovumo – antikorupcinių priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir
prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus
dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.

Korupcijos prevencijos priemonės:




Sistemingas mokinių nepakantumo korupcijos apraiškoms visuomenės gyvenime ugdymas;
Antikorupcinių temų įtraukimas į visų klasių ugdymo procesą;
Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su vykdoma antikorupcine veikla;



Atsakomybės neišvengiamumo taikymas už gimnazijos veiklos sistemoje padarytus
nusižengimus, susijusius su korupcija;
Viešų ir privačių interesų derinimas, savo kompetencijų neviršijimas;
Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcine veikla, tikrinimas ir priemonių
taikymas jiems pasitvirtinus;
LR įstatymų ir kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų, kitų dokumentų, susijusių su gimnazijos
veikla, laikymasis;
Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis;
Gimnazijos kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas







Siekiamas rezultatas: turinčio žinių apie korupcijos keliamą pavojų visuomenės gerovei ir valstybės
saugumui, nesitaikstančio su korupcijos apraiškomis, gebančio ir siekiančio jas šalinti asmens
ugdymas.

Integruojant antikorupcinę medžiagą pamokose (istorijos, pilietinio ugdymo, etikos, tikybos,
psichologijos, ekonomikos) ir klasių valandėlėse reikia atsižvelgti:




Į mokinių amžių;
Sieti pokalbius, medžiagos nagrinėjimą su vertybėmis;
Nagrinėti korupcijos priežastis (ekonomines, socialines, tarptautines) nuo seniausių laikų iki
dabar;
Sąvokų esmę;
Paplitimo atskirose valstybėse formas ir mastą;
Korupcijos politinius, ekonominius, socialinius ir tarptautinius padarinius;
Į sėkmingus kovos su korupcija pavyzdžius;






Baigiamosios nuostatos:


Informaciją apie korupciją Kauno Veršvų gimnazijoje bendruomenės nariai gali teikti
gimnazijos direktoriui raštu, elektroniniu paštu ir kitais jiems prieinamais būdais;
Pranešimai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcine veikla, tikrinama ir jiems
taikomos atitinkamos priemonės;
Vykdant gimnazijos veiklą turi būti laikomasi LR įstatymų ir kitų teisės aktų, gimnazijos
nuostatų, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų.




Antikorupcinio ugdymo programos priemonių planas 2018 - 2020 m.
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo laikas

Vykdytojai

Gimnazijos internetinėje svetainėje
paskelbti
antikorupcinio
ugdymo
progamą ir priemonių planą

2018m. sausis

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui R. Lincevičienė

2.

3.

Antikorupcinio
švietimo
temas
integruoti į ekonomikos, istorijos,
pilietinio ugdymo, etikos, tikybos ir
psichologijos dalykus bei klasės
valandėles
Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos
dieną

Organizuoti susitikimą su STT,
policijos pareigūnais
5. Gimnazijoje gavus pranešimą apie
galimą korupcinę veiklą, nedelsiant
imti nagrinėti
6. Informaciniame
stende
patalpinti
informaciją, kur turi kreiptis asmuo,
susidūręs su korupcinio pobūdžio veika
7. Sudaryti sąlygas el. paštu, raštiškai ar
anonimiškai telefonu pranešti apie
apgaulę
ir
korupcinius
teisės
pažeidimus
8. Esant reikalui, bendradarbiauti su
korupcinius nusikaltimus tiriančia
valstybės institucija – STT
9. Atsiskaityti gimnazijos bendruomenei
apie vykdytus viešųjų pirkimų
konkursus
10. Užtikrinti skaidrų PUPP, standartizuotų
testų organizavimą ir vykdymą
4.

11. Viešai skelbti gimnazijos svetainėje
informaciją apie laisvas darbo vietas
12. Laiku pateikti privačių interesų
deklaracijas

Po 1 per mokslo
metus

Kasmet, gruodžio
mėn. pagal atskirą
renginių planą
Kartą metuose
Gavus pranešimą

2018m. sausis

Dalykų mokytojai, klasių
auklėtojai

R. Ylienė

R. Ylienė,
Vaiko gerovės komisija
Gimnazijos direktorius Ž.
Damijonaitis
R. Ylienė

Nuolat

Gimnazijos direktorius Ž.
Damijonaitis

Pagal poreikį

Gimnazijos direktorius Ž.
Damijonaitis

Kartą metuose

Viešųjų
pirkimų
organizatorius, direktorius
Ž. Damijonaitis
Gimnazijos direktorius Ž.
Damijonaitis
ir
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui Z.
Nėnienė,
L. Bilinkevičienė
Gimnazijos direktorius Ž.
Damijonaitis
Gimnazijos direktorius Ž.
Damijonaitis
ir
pavaduotojai

Kasmet

Pagal poreikį
Kasmet
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