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TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015-2018 METŲ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA
I.

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos 2015-2018 metų korupcijos prevencijos programa
(toliau – Programa), skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti
Telšių r. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002,Nr. 57-2297, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr.
IX- 711, Telšių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu bei kitais
valstybės ir savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.
2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę,
veiksmingesnę, viešesnę ir atsakingesnę mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
veiklą.
3. Programos strateginės kryptys, paskirtis ir principai:
3.1. programos strateginės kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas bei
informavimas;
3.2. korupcijos sąvoka - bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems
suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas,
siekiant naudos sau ir kitiems asmenims, turint tikslą pakenkti piliečių ar valstybės interesams;
3.3. korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų skleidimas ar šalinimas sudarant ir
įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasyti nuo
korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.
3.4. korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra šios: nesąžiningas viešųjų pirkimų
organizavimas, kyšininkavimas (davimas ir kyšio ėmimas), tarpininko kyšininkavimas, papirkimas,
naudos sau siekimas, pasinaudojant įstaigos materialiniais, žmogiškaisiais ir laiko ištekliais,
piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, dokumentų arba matavimo
priemonių klastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties
atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas dokumentuose deklaracijose, tyčinis buhalterinių
dokumentų ar įrašų dokumentuose klastojimas arba netiksli ir pavėluota informacija, atlikto
mokėjimo neužregistravimas, vengimas viešinti mokyklos elektroninėje svetainėje apie pirkimų
planus, pirkimų sutartis, kitos nusikalstamos veikos: nesąžiningas pareigų atlikimas, neteisingas
duomenų pateikimas, tiriant mokyklos (arba darbuotojų) veiklą, neteisingos informacijos teikimas
tretiesiems asmenims, žiniasklaidai, valdžios institucijoms apie įstaigą, jos darbuotojus, melavimas,
šmeižtas ir kitos nusikalstamos veikos.
3.5. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
3.5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės mokykloje įgyvendinamos laikantis
Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, siekiant užtikrinti
pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
3.5.2. visuotinumo – korupcijos prevencijos programa ir priemonės yra privalomos kiekvienam
mokyklos darbuotojui vykdant savo pareigas, įgyvendinant mokyklos strateginius, mokyklos
veiklos, mokyklos ugdymo planus, klasės auklėtojų planus, mokomųjų dalykų bei neformaliojo
ugdymo planus ir programas;

3.5.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas, derinant visų
korupcijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam
pagalbą;
3.5.4. pastovumo ir nuoseklumo – korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo yra
vykdomas nuolat, siekiant pozityvių rezultatų visais įstaigos veiklos lygmenimis, atsižvelgiant į
darbuotojų, mokinių, tėvų, valdžios institucijų pasiūlymus.
4. Programa ir Priemonių planas parengti 4 metų laikotarpiui (esant reikalui, Programa ir
Priemonių planas gali būti koreguojami).
II.

SITUACIJOS ANALIZĖ IR PROGRAMOS TURINYS

5. Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą
grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir kitais įstatymais,
Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais,
administracijos direktoriaus įsakymais, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus
vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.
6. Mokykla teikia priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, organizuoja nemokamą
mokinių maitinimą ir mokinių, gyvenančių nuo mokyklos 3 km ir toliau negu 3 km nemokamą
pavėžėjimą į mokyklą ir atgal.
7. Vykdydama pagrindines veiklas mokykla išduoda pradinio ir pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimus, pradinio ir pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, pažymėjimus. Išduodant
šiuos dokumentus laikomasi griežtos atskaitomybės Telšių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriui.
8. Mokyklos internetinėje svetainėje skelbiami darbuotojų atlyginimų vidurkiai.
9. Viešieji pirkimai vykdomi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis
mokyklos viešųjų pirkimų taisyklėmis. Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamas
pirkimų planas.
10. Mokyklos bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, lėšų panaudojimą, sprendžiami
lėšų taupymo klausimai.
11. Direktorius steigėjui yra pateikęs privačių interesų deklaraciją.
12. Kasmet mokslo metų pradžioje mokiniai ir mokinių tėvai yra supažindinami su mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.
13. Antikorupcinio švietimo temos kasmet integruojamos į ekonomikos, istorijos, geografijos,
pilietiškumo pagrindų, lietuvių k., pradinių kl., žmogaus saugos ir kitus mokomuosius dalykus,
klasių auklėtojų, Vaiko gerovės komisijos, neformaliąją veiklą.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
14. Programos tikslai:
14.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
14.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;
14.3. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę
poziciją.
15. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:
15.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo
administravimą;
15.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos
bendruomenei;
15.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje;

15.4. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės
nariais.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą
mokyklos direktoriaus įsakymu.
17. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti
vykdytojai.
18. Programa įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
19. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje (www.eigirdziumokykla.lt).
_________________________________________

