
PATVIRTINTA
Kauno Juozo Gru5o meno gimnazijos direktoriaus

2021 m. vasario ,/ d. isakymu Nr. V- "{ 
t/

KAUNO JUOZO GRUSO MENO GIMNAZIJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAM A2O2I-2022 METAMS IR PROGRAMOS

IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Kauno Juozo Gru5o meno gimnazijos 2021-2022 metq korupcijos prevenciios programa

(toliau Programa) skirta uZtikrinti korupcijos prevencij4, siekiant sumaZinti korupcijos

pasireiSkimo tikimybE, Salinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti gimnazijoje. Korupcijos

prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

istatymu 1Zin., ZOOZ,NT. 57-2297,Zin.,2011, Nr. 8l-3962), Lietuvos Respublikos nacionaline

kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos feln-ublikos Seimo 2015 m. kovo l0 d.

nutarimu Nr. XI I- I 537 (Zin., 2002, Nr. I 0-355, Zin., 201 l, Nr. 7 7 -37 27).

2. Pagrindinesprogramojevartojamossqvokos:
2.l.korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq gimnazijoje elgesys, neatitinkantis jiems

suteiktq igaliojimq ar teises aktuose numatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio

skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir
valstybes interesams;

2.2.korupcijos prevencija- korupcijos prieZasdiq, sqlygq atskleidimas ir Salinimas

sudarant ir lgyvendinant tam tikrq priemoniq sistemq, taip pat poveikis asmenims

siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobfidZio nusikalstamq veikq darymo.

3. Programos strategines kryptys yra:

3. I .korupcijos prevencija;

3.2.antikorupcin is Svietimas ir informavimas.

I. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

4. KorupcijosprevencijaigyvendinamavadovaujantisSiaisprincipais:
4.1. teisetumo - korupcijos prevencijos priemonds gimnazijoje igyvendinamos laikantis

LR Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq ir uZtikrinant pagrindiniq

asmens teisiq ir laisviq apsaugq;

4.2. visuotinio privalumo - korupcijos prevencijos subjektais gali b[ti visi asmenys;

4.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant

visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga

informacija ir teikiant vienas kitam reikiam4 pagalb4;

4.4. pastovurno * korupcijos preverrcijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant

pasiIlymus del priemoniq veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo

kompetencijq igaliota igyvendinti tokius pasiIlymus.



PRoGRAMoS TIKSLAI IR uZuavlNtat
5. Programos tikslai:

5.1. formuoti pilietinq antikorupcing pozicij4 ir didinti teisin j sqmoningumq;
5.2. atskleisti prieZastis ir s4lygas korupcijai pasireikSti gimnaziioje irJas Salinti;

5.3. uZtikrinti skaidriq ir veiksmingq veiklq gimnazijo.ie.
6. Programosuidaviniai:

6. I . maLinti koru pcij os pasirei Skimo gal i myb i q ats i rad im4;
6.2. siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai b[tq skaidr[s, atviri ir prieinami
gimnazijos bendruomenei ;

6.3. d idinti antikorupcin io Svietimo sklaid4 gimnazijoje;
6.4. skatinti nepakantum4 korupcijos rei5kiniams;
6.5. ugdyti mokiniq bendr4sias kompetencijas, vertybines nuostaras (pagarba demokratijos
vertybems, neabejingumas viskam, kas vyksta 5alia, s4Ziningumas, atsakomybe uL
veiksmus ir poelgius).

II. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

7. Siekiamirezultatai:
7. I . didinti nepakanrum4 korupcijai;
7 .2. gerinti korupcijos prevencijos organizavim4 gimnazijoje;
7.3. didinti visuomenes pasitikejim q gimnazija;

8. Programosvertinimokriterijai:
8.1. vykdytq Programos igyvendinimo plano priemoniq skaidius;
8.2. atliktq korupcijos pasireiSkimo tikimybes vertinimq skaidius;
8.3. asmenq, praneSusiq apie korupcijos pobldZio teises paZeidimus, skaidiaus pokytis;
8.4. oficialiq praneSimq apie jtariamus paZeidimus ir iStirrq paZeidimq santykis;
8.5. organizuotq renginiq, seminarq, mokymq ir dalyvavusiq juose asmenq skaidius.

PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

9. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas priemoniq planas.
9.1. Programa parengta 2 metq laikotarpiui. Programa !gyvendinama pagal programos

igyvendinimo priemoniq plan4.

9.2. Uz konkrediq Programos priemoniq jgyvendinimq pagal kompetencij4 atsako priemoniq
plane nurodyti vykdytojai.
9.3. UL Programos priemoniq plano igyvendinimo kontrolg atsakingas gimnazijos
direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg.
9.4. Programa tvirtinama ir atnaujinama gimnazijos direktoriaus !sakymu.

VT. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Programa isigalioja nuo202l m. sausio m6n.
11. Programa skelbiama gimnazijos interneto svetaineje.



KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2020-2021 METAMS IGYVENDINTMO
PRIEMONIU PLANAS

Eil. Nr. Priemones pavadinimas Vykdytojai
Vykdymo

laikas
Laukiami rezultatai

I lsteigti mokykloje korupcijos
prevencijos ir kontroles komisij4.

Direkorius 2021 m.
sausis

Bus veiksmingesne
korupcijos prevencija

ir kontrole

2.

Gimnazijos 2021-2022 m. kovos su
korupcija ir korupcijos priemoniq
plano pristatymas bendruomenei

Direktorius 2021 m.
vasaris

Bus informuoti
benduomenes nariai

3.

Sudaryti sqlygas darbuotojams
dalyvauti mokymuose ir seminaruose
korupcijos prevencijos ir kontroles.
antikorupcinio ugdymo programos
integravimo i mokomuosius dalykus
ir klases valandeles klausimais.

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui.

Pagal poreiki
Pageres Ziniq kokybe
apie korupcijos
prevencijq

4.

Sudaryti s4lygas darbuotojams,
kitiems pi I iediams prane5ti
gimnazijos adm in istracijai savo
jtarimus del galimos korupcinio
pobIdZio nusikalstamos veikos.

Direktorius Nuolat Nebus skundq

5.
UZtikrinti skaidrq vie5qjq pirkimq
orgnizavim4 ir vykdymq.

Vie5qjq
pirkimq

organizatorius
2021-2022 n. Nebus skundq

6.
Skel bti i nformacijq apie pretendentq
atrank4 laisvoms darbo vietoms
uZimti.

Direktorius 2021-2022 m.
pagal poreikj Nebus skundq

7.

Organ izuoti Tarptautines
antikorupcijos dienos renginius
gimnazijoje.

Klasiq
vadovai.

2021-2022m.
gruodZio men.

Susiformuos
antikorupcinds
nuostatos, nepakanti
korupcijos augimui
pilietine pozicija



8.

Antikorupcinio Svietimo temas
integruoti j istorijos, dorinio ugdymo
mokomuosius dalykus ir klasiq
vadovq veikl4.

Dalykq
mokytojai,

klasiq
vadovai.

Kiekvienais
metais

Ugdomos

antikorupcines
nuostatos

9.

Tirti skundus, prane5imus ar kitais
b[dais gautq informacij4 del galimq
korupcinio pob[dZio veikq.

Atsakingas uZ

korupcijos
prevencijq ir

kontrolg
gimnazijoje.

Pagal poreikj

Susiformuos
antikorupcines
nuostatos, nepakanti
korupcijos augimui
pilietine pozicija

10.

PerZir"rreti darbuotoj q parei gybi q

apra5ymus ir, esant butinybei, jtraukti
antikorupciniu poZiDriu svarbias
nuostatas bei teisines atsakomybes
priemones. Sistemingai atnaujinti
gal iojandias taisykles ir tvarkas.

Direktorius
Kiekvienais

metais

ApibreZtos
antikorupcines
nuostatos bei teisines
atsakomybes
priemones darbuotojq
pareigybese

ll
Gimnazijos bendruomenes
informavimas ap ie gimnazijos
ugdomqjq, finansing ir Iking veiklq.

Direktorius
Kiekvienais

metais

Gimnazijos
bendruomenes nariai
informuojami apie
gimnazijos veikl4,
didinamas
pasitikejimas
simnaziia

12.

Esant b[tinybei papi ldyti
gimnazijos korupcijos
prevenc'rj os programE.

Atsakingas uZ

korupcijos
prevencijq ir

kontrolg
gimnazijoje.

Kiekvienais
metais

Veiksminga
korupcijos
prevencijos programa

13.

Teises aktq nustatyta tvarka interneto
svetaineje skelbti informacij4 apie
numatomus, vykdomus vie5uosius
pirkimus ir jq rezultatus.

VieSqiq
pirkirnq

komisija.
Nuolat

UZtikrintas vieSqjq
pirkimq skaidrumas;
visuomene

informuota apie
planuojamus ir
jvykdytus pirkimus



VieSai skelbti gimnazijos
internetineje svetaineje informacijE
apie laisvas darbo vietas.

Pagal poreikj UZtikrinama skaidri
veikla gimnazijoje

Kontrol iuoti, ar laiku pateikiamos
privadiq interesq deklaracijos.

Laiku ir teisingai
pateikiamos privaiiq
interesq deklaracijos

Sus.itikimq su STT, VSD, policijos,
prokuratlros ir ktais tarnybq
darbuotojais organ izavi mas'
mokiniams

Per mokslo
metus

Mokiniai igis Ziniq
apie korupcijos Zalq
valstybei, visuomenei

Galiojandiq tvarkq ir taisykliq
atnaujinimas Bus laikomasi

teisines atsakomybes

Direktorius

Direktoroiaus
pavaduotojau

ugdymui

Direktorius
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l. Kauno Juozo Gru5o meno gimnazijos 2021-2022 metq korupcijos prevencijos programa(toliau Programa) skirta uZtikrinti korupcijos prevencij4, siekiant sumaZinii korulcijos
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suteiktq igaliojimq ar teises aktuose numatytr{ elgesio standartq, ar tokio elgesio
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PRoGRAMoS rrKSLAr rR uZnavrNrar
5. Programos tikslai:

5.1. formuoti pilietinE antikorupcing pozicij4 ir didinti teisini sqmoningumE;
5.2. atskleisti prieZastis ir sqlygas korupcijai pasireik5ti gimnazijoje ir jas Salinti;

5.3. uZtikrinti skaidriq ir veiksming4 veikl4 gimnazijoje.

6. ProgramosuZdaviniai:
6. l. maZinti korupcijos pasireiSkimo galimybiq atsiradimq;

6.2. siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai b0tq skaidr0s, atviri ir prieinarni
gi mnazijos bendruomenei ;

6.3. didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4 gimnazijoje;

6.4. skatinti nepakantum4 korupcijos reiSkiniams;

6.5. ugdyti mokiniq bendr4sias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba demokratijos
vertybems, neabejingumas viskam, kas vyksta Salia, sqZiningumas, atsakomybe uL

veiksmus ir poelgius).

II. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

7. Siekiamirezultatai:
7. I . didinti nepakantumq korupcijai;

7 .2. gerinti korupcijos prevencijos organizavimq gimnazijoje;

7.3. d id inti visuomenes pasiti kej i m4 gi mnazija;

8. Programosvertinimokriterijai:
8.l. vykdytq Programos igyvendinimo plano priemoniq skaidius;

8.2. atliktq korupcijos pasireiSkimo tikimybes vertinimq skaidius;

8.3. asmenq, prane5usiq apie korupcijos pob[dZio teises paZeidimus, skaidiaus pokytis;

8.4. oficialiq prane5imq apie itariamus paZeidimus ir iStirtq paZeidimq santykis;

8.5. organizuotq renginiq, seminarq, mokymq ir dalyvavusiq juose asmenq skaidius.

PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

9. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas priemoniq planas.

9.1. Programa parengta 2 metq laikotarpiui. Programa igyvendinama pagal Programos
jgyvendinimo priemoniq plan4.

9.2. Ui. konkrediq Programos priemoniq igyvendinimq pagal kompetenci.i4 atsako priemoniq
plane nurodyti vykdytojai.
9.3. UL Programos priemoniq plano igyvendinimo kontrolg atsakingas gimnazijos
direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolq.
9.4. Programa tvirtinama ir atnaujinama gimnazijos direktoriaus jsakymu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Programa isigalioja nuo202l m. sausio men.

11. Programa skelbiama gimnazijos interneto svetaineje.



KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2020_2021
PRIEMONIV PLANAS

METAMS IGYVENDINIMO

EiI. Nr. Priemonds pavadi n i rnas Vykdytojai Vykdymo
laikas

Laukiami rezultatai

I lsteigti mokykloj e korupcijos
prevencijos ir kontroles komisij4. Direkorius 2021 m.

sausis

Bus veiksmingesne
korupcijos prevencija

ir kontrole
I Cimnazijos 2021-2022 m. kovos su

2. 
I 
korupcija ir korupcijos priemoniq

I plano pristatymas bendruomenei
Direktorius 2021 m.

vasaris
Bus infbrmuoti

benduomenes nariai

J.

Sudaryti s4lygas darbuotojams
dalyvauti mokymuose ir seminaruose
korupcijos prevencijos ir kontroles,
antikorupcin io ugdymo programos
integravimo i mokomuosius dalykus
ir klases valandeles klausimais.

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui.

Pagal poreiki
Pageres Ziniq kokybe
apie korupcijos
prevencijq

4.

Sudaryti s4lygas darbuotojams,
kitiems piliediams prane5ti
gi mnazijos adm in istracijai savo
itarimus del galimos korupcinio
pobUdZio nusikalstamos veikos.

Direktorius Nuolat Nebus skundq

5.
UZtikrinti skaidrq vieSqjq pirkimq
orgnizavim4 ir vykdym4.

VieSqjq
pirkimq

organ izatorius
2021-2022 m. Nebus skundq

6.
Skel bti informacijq apie prerendentq
atrank4 laisvoms darbo vietoms
uZimti.

Direktorius 2021-2022 m.
pagal poreiki Nebus skundq

7.

Organ izuoti Tarptautines
antikorupcijos dienos renginius
gimnazijoje.

Klasiq
vadovai.

2021-2022m.
gruodZio men.

Susiformuos
antikorupcines
nuostatos, nepakanti
korupcijos augimui
pilietine pozicija



8.

Antikorupcinio Svietimo temas
integruoti i istorijos, dorinio ugdymo
mokomuosius dalykus ir klasiq
vadovq veikl4.

Dalykq
mokytojai,

klasiq

vadovai.

Kiekvienais
metais

Ugdomos

antikorupcines

nuostatos

9.

Tirti skundus, prane5imus ar kitais
budais gautq informacij4 del galimq
korupcinio pobDdZio vei kq.

Atsakingas uZ

korupcijos
prevencijq ir

kontrolg
gimnazijo.je.

Pagal poreiki

Susiformuos
antikorupcines
nuostatos, nepakanti
korupcijos augimui
pilietine pozicija

10.

PerZiiireti darbuotoj q parei gybiq
apra5ymus ir, esant bUtinybei, itraukti
antikorupcin iu poZi0riu svarbias
nuostatas bei teisines atsakomybes
priemones. Sistemingai atnauj inti
gal iojandias taisykles ir tvarkas.

Direktcrflus
Kiekvienais

metais

ApibreZtos
antikorupcines
nuostatos bei teisines
atsakomybes
priemones darbuoto.iq
pareigybese

ll
Gimnazijos bendruomenes
informavimas apie gimnazijos
ugdomEjq, finansing ir [king veikl4.

Direkto tus
Kiekvienais

metais

Gimnazijos
bendruomenes nariai
informuojami apie
gimnazijos veiklq,
didinamas
pasitikejimas
gimnaziia

12.

Esant b[tinybei papildyti
gimnazijos korupcijos
prevencijos program4.

Atsaking
korupc

prevencl

kontrc
gimnazi

ts uZ

ios
qir
I
cje.

Kiekvienais
metais

Veiksminga
korupcijos
prevencijos programa

13.

Teises aktq nustatyta tvarka interneto I

svetaineje rL"tUti irror*r.i:iroi;- 
- 
| viesw

numatomus, vykdomus vieiuosius I Rirkim
pirkimus ir.iq rezultatus. I komisij

rl

rl

a.

Nuolat

UZtikrintas vieSqjq
pirkimq skaidrumas;
visuomene
informuota apie
planuojamus ir
ivykdytus pirkimus



Vie5ai skelbti gimnazijos
internetineje svetai neje informacij4
apie laisvas darbo vietas.

Pagal poreikj UZtikrinama skaidri
veikla gimnazijoje

Kontroliuoti, ar laiku pateikiamos
privadi q interesq deklaracijos.

Laiku ir teisingai
pateikiamos privadiq
interesq deklaracijos

Sus.itikimq su STT, VSD, policijos,
prokuratDros ir ktais tarnybq
darbuotojais organ izavimas'
mokiniams

Per mokslo
metus

Mokiniai jgis Ziniq
apie korupcijos Zal4
valstybei, visuomenei

Galiojandiq tvarkq ir taisykliq
atnaujinimas Bus laikomasi

teisines atsakomybes

Direktorius

Direktorius

Direktoroiaus
pavaduotojau

ugdymui

Direktorius


