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KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKLOS PLANAS 

2023 M. 

 

Tikslas: Didinti skaidrumą, viešumą, mažinti korupcijos prielaidas Kauno Pilėnų progimnazijos 

veiklose. 

Uždavinys: Vykdyti antikorupcinį švietimą.  

 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės 

pavadinimas  

Tikslas  Laukiamas 

rezultatas  

Vykdymo 

laikas  

Vykdytojas  

1  2  3  4  5  6  

1.  Korupcijos prevencijos 

veiklos plano skelbimas 

Progimnazijos 

internetinėjė svetainėje.  

Informuoti 

progimnazijos 

bendruomenę 

apie gimnazijoje  

vykdomą  

antikorupcijos 

programą.  

Mokyklos 

bendruomenė 

supažindinama su 

prevencinėmis 

priemonėmis 

korupcijos 

pasireiškimui.  

Nuolat  Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Kristina Kanclerytė - 

Bačkevičienė  

2.  Viešas informacijos 

apie laisvas darbo 

vietas skelbimas 

progimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

Užtikrinti skaidrų 

darbuotojų 

priėmimą į darbą. 

Visuomenei 

prieinama 

informacija.  

Esant 

laisvoms 

darbo 

vietoms 

Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Kristina Kanclerytė - 

Bačkevičienė 

3. Darbuotojų 

priėmimas į darbą, 

vadovaujantis LR 

teisės aktais.   

  

Užtikrinti skaidrų 

darbuotojų 

priėmimą į 

ugdymo įstaigą.  

Progimnazijoje 

dirbs tie asmenys, 

kurie turi 

nepriekaištingą 

reputaciją ir 

atitinkantį 

išsilavinimą.  

Nuolat   Laikinai einanti 

direktoriaus pareigas 

Kristina Kanclerytė - 

Bačkevičienė 

4. Privačių interesų 

deklaracijų teikimas. 

Mažinti 

korupcijos 

pasireiškimo 

galimybių 

atsiradimą. 

Progimnazijai 

vadovaus asmenys, 

netoleruojantys 

korupcijos 

pasireiškimo. 

Kasmet  Direktorė, direktorės 

pavaduotojos ugdymui 

ir ūkio reikalams 



5. Viešųjų pirkimų 

planavimas, 

inicijavimas, 

organizavimas ir 

vykdymo priežiūra. 

Efektyviai 

panaudoti 

mokyklos lėšas 

įsigyjant prekes ir 

paslaugas už 

mažiausią kainą. 

Užtikrintas skaidrus 

lėšų naudojimas 

ugdymo įstaigoje. 

Nuolat  Direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

6. Pažymėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną.  

  

Vykdyti 

antikorupcinę 

veiklą.  

Formuojamos 

antikorupcinės 

nuostatos.  

2023 m. 

gruodžio 

mėn.  

Korupcijos prevencijos 

darbo grupė 

7. Klasės valandėlės.  Motyvuoti 

mokinius ir padėti 

spręsti konfliktus, 

problemas ir 

suprasti savo 

elgesio pasekmes.  

Ugdomos  

antikorupcinės 

nuostatos.  

Per mokslo 

metus  

Klasių vadovai  

8. Integruoti  

antikorupcinio švietimo  

temas į dorinio ir 

pilietiškumo 

ugdymo pamokas.  

Prevencinė veikla.  Formuojamos 

antikorupcinės 

nuostatos  

Per mokslo 

metus  

Dalykų mokytojai 

9. Parengti ir patvirtinti 

įstaigos korupcijos 

prevencijos veiklos 

planą 2024-2026 m. 

Padėti išvengti 

korupcijos 

pasireiškimo 

atvejų. 

Parengtas 

prevencijos 

programos 

priemonių 

įgyvendinimo 

planas 

2023 m. 

gruodžio 

mėn. 

Korupcijos prevencijos 

darbo grupė 

 

 


