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ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJOS 2020-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANAS
1

1. uždavinys. Užtikrinti, kad būtų laiku nustatomi ir išanalizuojami įtarimai dėl galimai korupcinio pobūdžio gimnazijoje.
Eil.
Nr.
1.

Veiksmai

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas
Nuolat

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Priminti gimnazijos
6.1.
D. Adžgauskienė
Ištyrus gaunamus
Gautų ir ištirtų
bendruomenės nariams, Tirti gaunamą
pranešimus apie galimai
pranešimų apie galimai
kad apie pastebėtus
informaciją apie
korupcinę veiklą, bus
korupcinę veiklą 6,1
nesąžiningus darbuotojus galimai korupcinę
išsiaiškinta, ar asmenys
priemonėje asmenų
gali teikti informaciją
gimnazijos
nėra padarę korupcinio
skaičiaus santykis
telefonu; klausimus bei darbuotojų veiklą
pobūdžio veikų, ir ar minėti
pastebėjimus raštu
asmenys yra
pateikti į gimnazijoje
nepriekaištingos reputacijos
esančią dėžutę
2 uždavinys. Užtikrinti, kad Butrimonių gimnazijos bendruomenės nariams būtų sudaryta galimybė anonimiškai pateikti informaciją
apie gimnazijos darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, galimai korupcinę veiklą.
2.1. Gyventojų įtraukimas
7.1
J. Poliakienė
Nuolat
Sudaryta galimybė
Bendruomenės nariai
vykdant korupcijos
Gimnazijoje sudaryti
gimnazijos bendruomenės būdami užtikrinti dėl
prevenciją, galimybė
galimybes pateikti
nariams interneto
anonimiškumo, galės
išsakyti savo poziciją
bendruomenės
tinklalapiuose bei
saugiai reikšti nuomonę
apie susidariusią
nariams anonimines
gimnazijos patalpose
apie jiems žinomas
situaciją gimnazijoje
anketas apie
pateikti gyventojams
korupcijos apraiškas
korupcinio pobūdžio
anonimines anketas apie
gimnazijoje
apraiškas gimnazijoje
korupcijos apraiškas

2.2

Bendruomenės nariai
bijo pranešti apie
korupcijos apraiškas
viešai

7.3.
J. Poliakienė
Užtikrinti galimybę A. Laukaitienė
asmenims
anonimiškai pranešti
apie korupcines
apraiškas gimnazijoje
telefonu ir
elektroniniu paštu

Nuolat

Išanalizavus gautus
pranešimus, bus galima
reaguoti į galimai
korupcinio pobūdžio
veikas, jas tirti, o esant
pagrindui – perduoti
medžiagą kompetentingoms
institucijoms

2.4.

Gautos informacijos
aktualumas ir
nagrinėjimas, tiriant visą
gautą informaciją, ne tik
pavienius atvejus

7.4
Analizuoti gautą
informaciją apie
korupcinio pobūdžio
apraiškas
gimnazijoje, pateikti
pasiūlymus bei
išvadas institucijoms
pagal kompetenciją

Per 1 mėnesį
nuo
apibendrintos
informacijos
apie
anoniminius
telefono
skambučius,
pranešimus
gautus
elektroniniu
paštu ir
anketas,
susijusius su
galimomis
korupcijos
apraiškomis,
gavimo

Išanalizuotų pranešimų ir
pasitvirtinusių pranešimų
apie korupcines veikas
skaičiaus santykis

Korupcijos
prevencijos
priemonių
įgyvendinimo
priežiūros grupė

Gautų telefoninių ir
elektroninių pranešimų,
susijusių su
pranešimais apie
korupcijos apraiškas,
skaičius. Jų kasmetinė
dinamika.
Gautų telefonu
pranešimų ir
pranešimų, kurių
pagrindu atlikus
patikrinimą, korupcijos
faktai pasitvirtino,
skaičiaus santykis
Išanalizavus gautas
pranešimus, bus galima
reaguoti į galimai
korupcinio pobūdžio
veikas, jas tirti, o esant
pagrindui – perduoti
medžiagą
kompetentingoms
institucijoms

7.5
I. Šimanskienė
2020-06-01
Visuomenė bus
Gimnazijos
nukreipiama į institucijas,
svetainėje
kurioms gali pranešti apie
www.butrimoniumok
korupcijos apraiškas
ykla.lt įdėti
tiesiogiai
reklaminius
skydelius (banerius)
su nuoroda, kur
kreiptis susidūrus su
korupcijos
apraiškomis
3. uždavinys. Skelbti viešai informaciją apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.
3.1. Gimnazijos
8.1
I. Šimanskienė
Nuolat
Bendruomenė bus
bendruomenės nariams Skelbti viešai –
supažindinta su
trūksta informacijos apie Butrimonių
vykdomomis korupcijos
korupcijos prevencijos
gimnazijos
prevencijos priemonėmis,
priemones
tinklalapyje
galės aktyviau dalyvauti
informaciją apie
antikorupcijos veikloje
patvirtintas
korupcijos
prevencijos
programas
3.2. Gyventojai nežino, kokie 8.2
I. Šimanskienė
Per savaitę
Visuomenė bus
rezultatai pasiekti
Skelbti viešai –
nuo
supažindinta su
įgyvendinant korupcijos gimnazijos
atitinkamos
vykdomomis korupcijos
prevencijos priemones
tinklalapyje
korupcijos
prevencijos priemonėmis,
informaciją apie
prevencijos
galės aktyviau dalyvauti
įgyvendintas
priemonės
antikorupcijos veikloje
korupcijos
įvykdymo
prevencijos
priemones
2.5.

Bendruomenės nariai
neretai nežino kur
tiesiogiai kreiptis (be
trečiųjų šalių) susidūrus
su korupcijos
apraiškomis

Įdėtas reklaminis
skydelis (baneris) su
nuoroda

Paskelbta gimnazijos
interneto tinklalapyje
korupcijos prevencijos
programa, atsakingų už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę asmenų
kontaktai

Paskelbtų pranešimų
apie įgyvendintas
korupcijos prevencijos
priemones skaičius. Jų
kasmetinė dinamika

4. uždavinys Diegti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose.
4.1.

Nepakankamas vaikų
švietimas pagal
valstybines programas
apie korupcijos daromą
žalą visuomenei

9.1 Organizuoti
D. Adžgauskienė
pamokas, seminarus,
susitikimus su
institucijų, vykdančių
korupcijos
prevenciją, atstovais
bei kitus renginius,
skirtus korupcijos
prevencija

2020-2025

Moksleiviai ir ugdytiniai
bus supažindinti su
korupcijos samprata, jos
pasireiškimo galimybėmis,
kovos su korupcija būdais ir
priemonėmis. Tai leis
formuoti nepakantų požiūrį
į korupcijos reiškinį jau
ugdymo įstaigoje vaikams
ir jaunimui
5. uždavinys Šviesti darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais. Vykdyti viešas akcijas, renginius, seminarus
klausimais Butrimonių gimnazijoje
5.1. Nepakankamos
10.1
V. Valvonis
2020-2025
Bendruomenės nariai bus
darbuotojų žinios
Informuoti
D. Adžgauskienė
supažindinti su korupcijos
korupcijos prevencijos
gimnazijos
prevencijos būdais,
srityje
bendruomenę apie
priemonėmis ir vengs
gautą informaciją
galimų korupcijos
korupcijos
pasireiškimo apraiškų jų
prevencijos
veikloje
klausimais
5.2. Darbuotojai nežino
Paskirti už
V. Valvonis
Iki 2025-12-31 Gimnazijos darbuotojai
įstaigose ir įmonėse
pasirašytinį
supažindinti su jų teises ir
priimtų dokumentų,
darbuotojų
pareigas korupcijos
susijusių su teisėmis ir
supažindinimą su
prevencijos ir viešųjų ir
pareigomis, turinio
gimnazijoje
privačių interesų derinimo
esančiais
srityje nustatančiais teisės
dokumentais
aktais
atsakingi asmenys

Suorganizuotų
seminarų, kitų renginių
korupcijos prevencijos
klausimais skaičius bei
kasmetinė šio skaičiaus
dinamika

korupcijos prevencijos
Suorganizuotų
seminarų mokiniams ir
bendruomenės nariams
korupcijos prevencijos
klausimais skaičius

Priimtų dokumentų,
susijusių su atitinkamų
teisių ir pareigų
nustatymu
pasirašytinai
supažindinti
darbuotojai skaičius

