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UKMERGöS DUKSTYNOS PAGRINDINöS MOKYKLOS
2020-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ukmerg÷s Dukstynos pagrindin÷s mokyklos (toliau – mokykla) 2020-2023 metų korupcijos
prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo
galimyb÷ms mažinti Mokyklos.
2. Programa pad÷s vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę,
veiksmingesnę ir viešesnę Mokyklos darbuotojų veiklą.
3. Programos strategin÷s kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir
informavimas
4. Programa parengta 4 metų laikotarpiui.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZö
5. Mokykla savo veiklą grindžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
sprendimais, Ukmerg÷s rajono mero potvarkiais, Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus įsakymais, Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s administracijos švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus ved÷jo įsakymais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Mokyklos
veiklos nuostatais ir darbo tvarkos taisykl÷mis.
6. Vykdydamas pagrindines veiklas, Mokykla išduoda pradinio, pagrindinio ugdymo išsilavinimo
pažym÷jimus, pradinio, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažym÷jimus. Išduodant šiuos dokumentus,
laikomasi griežtos apskaitos blankų tvarkos.
7. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis
Gimnazijos viešųjų pirkimų taisykl÷mis.
8. Mokyklos direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą Ukmerg÷s rajono
savivaldyb÷s tarybai, Mokyklos tarybai. Mokyklos bendruomen÷ informuojama apie mokinių
krepšelio, aplinkos, 2 proc., specialiųjų programų l÷šų panaudojimą.
9. Antikorupcinio švietimo temos integruojamos į ekonomikos, istorijos, pilietiškumo pagrindų,
etikos bei kitus mokomuosius dalykus, klas÷s aukl÷tojų veiklą, neformaliojo švietimo renginius.
III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
10. Programos tikslai:
10.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
10.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Mokykloje;
10.3. ugdyti bendruomen÷s narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai pilietinę
poziciją.
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11. Korupcijos prevencijos programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:
11.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;
11.2. siekti, kad visų sprendimų pri÷mimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami Gimnazijos
bendruomenei;
11.3. vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą Mokykloje;
11.4. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomen÷s
nariais.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
13. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti
vykdytojai.
14. Programa skelbiama Mokyklos svetain÷je www.dukstyna
_________________________

