
 

 

 

 

RADVILIŠKIO R.  SIDABRAVO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL SIDABRAVO GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO 2018-2020 METAMS  TVIRTINIMO 
 

2018 m. kovo 14 d.  Nr. V1 - 77 

Sidabravas 

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos Įstatymo 16 straipsnio 1 

dalies 21 punktu: 

1. S u d a r a u Šios sudėties Korupcijos prevencijos komisiją: 

1.1. Raimonda Savickienė- sekretorė – komisijos pirmininkė; 

1.2. Silva Morkūnienė – mokytoja- komisijos narė; 

1.3. Regina Žalienė- mokytoja- komisijos narė; 

1.4 Aušra Staškūnienė- bibliotekininkė- komisijos narė 

  T v i r t i n u  Sidabravo gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių 

įgyvendinimo planą 2018-2019 metams. (pridedama) 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                     Zenonas Gedvilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Sidabravo gimnazijos  

direktoriaus  įsakymu  

2018 m. kovo 14 d.   Nr.V1-77   

 

 Tikslas: Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti ir jas šalinti. 

 Uždaviniai: 

 1. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą gimnazijoje ir skatinti gimnazijos bendruomenę 

įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

 2. Užtikrinti antikorupcinę kontrolę. 

 3. Didinti viešumą ir skaidrumą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Pastabos 

1. Integruojamos antikorupcinės temos į 

istorijos, pilietinio, dorinio ugdymo 

pamokas. 

Kasmet Egidijus Jocius 

 

 

2. Parengti anonimines anketas apie 

galimus korupcijos pasireiškimo būdus 

gimnazijoje. 

2018 m. 

lapkričio 

mėn. 

Raimonda 

Savickienė 

 

3. Rengiant pedagogų pareigybių aprašus 

tiksliai ir aiškiai reglamentuoti 

pavedamas užduotis ir nurodyti aiškius 

konkrečius parametrais išreikštus 

veiklos vertinimo rodiklius. 

2018-2019m. Zenonas Gedvilas  

4. Informaciją apie laisvas darbo vietas 

skelbti gimnazijos svetainėje bei darbo 

biržoje. 

2018-2019 

m. 

Zenonas Gedvilas  

5.. Skatinti gimnazijos savivaldos 

institucijas: gimnazijos tarybą, mokytojų 

tarybą, mokinių tarybą, metodinę tarybą 

bei metodines grupes veiksmingiau 

įtvirtinti demokratijos principus savo 

veiklose, viešai atsiskaityti apie savo 

veiklą gimnazijos mokytojams bei, 

pagal svarbą, gimnazijos svetainėje. 

2018-2019 

m. 

Gimnazijos 

savivaldos 

organizacijų 

vadovai 

 

6. Apibendrinti anoniminių anketų 

rezultatus ir informuoti gimnazijos 

bendruomenę  

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

 

7. Informaciją apie gimnazijos veiklą pagal 

jai keliamus viešumo reikalavimus 

viešinti gimnazijos svetainėje. 

Nuolat Zenonas Gedvilas  

8. Sudaryti galimybes mokytojams išvykti 

į seminarus apie antikorupcinio ugdymo 

programos integravimą į mokomuosius 

dalykus ir klasės valandėles. 

Pagal poreikį Zenonas Gedvilas  

9. Organizuoti antikorupcinės kultūros 

ugdymo dienas, savaites, Tarptautinės 

antikorupcijos prevencijos dienos 

renginius mokykloje, dalyvauti šalies 

mastu rengiamuose konkursuose 

antikorupcijos tema. 

Kasmet 

lapkričio 

mėn. 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

 



10. Skelbti gimnazijos interneto svetainės 

skyrelyje „Korupcijos prevencija“ 

gimnazijos korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo priemonių 

planą bei visą informaciją apie 

antikorupcinę veiklą, vykdomą 

gimnazijoje. 

2018-2019 

m. 

Vytautas 

Vaičaitis. 

 

 


