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ZARASŲ „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS
2020-2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas – sumažinti prielaidas pasireikšti korupcijai Gimnazijoje
Eil. Priemonės pavadinimas
Vykdytojas(Įvykdymo Laukiamo
Nr.
ai)
terminas
rezultato
vertinimo
kriterijus
Uždavinys. Tobulinti Gimnazijoje galiojančius teisės aktus
1.
Teisės aktų rengimas ir
R. Bikulčius
2020Gimnazijos teisės
derinimas su darbuotojų
2021
aktai teisės aktų
atstovais
nustatyta tvarka
derinamo su
darbuotojų
atstovais
2.
Gimnazijos teisės aktų,
R. Pupeikis
2021 m.
Atnaujintas ne
reglamentuojančių
spalis
mažiau kaip 1
paslaugų teikimą, peržiūra
teisės aktas
ir vertinimas
3.
Gimnazijos teisės aktų,
D.
2021 m.
Atnaujintas ne
reglamentuojančių
Gasiniauskienė rugpjūtis
mažiau kaip 1
ugdymą, peržiūra ir
teisės aktas
vertinimas
Uždavinys. Viešinti Gimnazijos veiklą visuomenėje
1.
Gimnazijos interneto
G.
2020 m.
Sukurta skiltis
svetainėje sukurti skiltį
Antanavičius
lapkritis
„Korupcijos
„Korupcijos prevencija“
prevencija“
2.
Gimnazijos korupcijos
E. Šumanienė
2020Paskelbti
prevencijos teisės aktų
2021
korupcijos
skelbimas interneto
prevenciją
svetainėje
Gimnazijoje
reglamentuojantys
teisės aktai
3.
Gimnazijos biudžeto
V. Girčienė
2020Skelbiamos
ataskaitų ir finansinių
2021
ataskaitos
renginių skelbimas
Gimnazijos interneto
svetainėje
4.
Gimnazijos veiklą
J. Drobelienė
2020Paskelbtų teisės
reglamentuojančių teisės
2021
aktų skaičius
aktų skelbimas
Gimnazijos interneto
svetainėje
5.
Rengti ataskaitą apie
E. Šumanienė
2021 m.
Parengta ir
programos priemonių
sausis
Gimnazijos
įgyvendinimą
interneto
svetainėje
paskelbta
ataskaita

Įvykdyti
darbai
(trumpas
aprašymas)

Uždavinys. Vykdyti Gimnazijos bendruomenės narių antikorupcinį švietimą ir informavimą, ugdyti
nepakantumą korupcijos apraiškoms
1.
Dalyvauti savivaldybės
R. Bikulčius
2020Dalyvių skaičius
organizuojamuose
2021
institucijų ir įstaigų
darbuotojų mokymuose
korupcijos prevencijos
tema
2.
Gimnazijos skaitykloje
E. Šumanienė
2020Sukauptos
kaupti informacinę ir
M. Dainienė
2021
medžiagos
metodinę medžiagą
skaičius
antikorupcinio švietimo
temomis
3.
Integruoti antikorupcinio
Istorijos,
2020Integruotų
švietimo programas į
pilietinio
2021
ugdymo veiklų
ugdymo turinį
ugdymo,
m.m.,
skaičius
tikybos, etikos 2021dalykų
2022 m.m
mokytojai,
I pusmetis
kl. auklėtojai
4.
Metodinėse grupėse
Metodinių
2020Aptarimų skaičius
aptarti korupcijos
grupių
2021
prevencijos integravimo į pirmininkai
m.m.,
ugdymo turinį galimybes
ir patirtį
5.
Gimnazijos interneto
E. Šumanienė, 2020 m.
Paskelbta
svetainėje skelbti
G.
gruodis
informacija
informaciją apie tai, kur ir Antanavičius
kaip pranešti apie
korupcijos faktus

