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I DALIS
BENDROS NUOSTATOS
Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 2021 metų antikorupcinio ugdymo programa skirta
korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti. Programa parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Kauno miesto savivaldybės
2015–2017 metų korupcijos prevencijos programa. Programa padeda vykdyti kryptingą korupcijos
prevencijos politiką, užtikrina skaidrią progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
veiklą. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir
informavimas.
II DALIS
SITUACIJOS ANALIZĖ
Progimnazija įgyvendina priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies
programas, teikia vaikų neformaliojo švietimo paslaugas. Vykdydama pagrindinę veiklą,
progimnazija išduoda pradinio išsilavinimo ir pagrindinio ugdymo programos I dalies baigimo
pažymėjimus. Savo veikloje progimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais,
progimnazijos nuostatais ir progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis. Progimnazijos direktoriaus
įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Viešieji pirkimai
progimnazijoje vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu.
Progimnazijos direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą progimnazijos
tarybai.

Progimnazijos

bendruomenė

kasmet

informuojama

apie

lėšų

panaudojimą.

Antikorupcinio švietimo temos integruojamos į mokomuosius dalykus, klasės auklėtojų veiklą,
neformalųjį švietimą, popamokinius renginius.
III DALIS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Programos tikslai:
•

ugdyti progimnazijos bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią

korupcijai pilietinę poziciją, didinti teisinį sąmoningumą;
•

mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas progimnazijoje.

Programos uždaviniai:
➢

užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą progimnazijoje, didinti viešumą ir atvirumą
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teikiant viešąsias ir administracines paslaugas;
➢

vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą progimnazijoje;

➢

supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais

visuomenės nariais;
➢

skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;

➢

demonstruoti kovos su korupcija galimybes;

➢

didinti visuomenės pasitikėjimą progimnazija ir jos teikiamomis paslaugomis.

IV DALIS
VEIKLOS TURINYS
1. Tikslas. Ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų žmonių
bei mokytojų pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.
Vykdymas
Darbą
Eil. Priemonės
reikia
Ištekliai
Laukiami
Atsakingas
Dalyvauja
Nr. pavadinimas
užbaigti
rezultatai
1.1 Individualiai
J. Surgėlienė Dalykų
2021 m. Žmogiškieji
Mokiniai ir jų
dirbti
su
mokytojai,
gruodžio ištekliai
tėvai
mokiniais bei
klasės
31d.
bendradarbiau
jų tėvais
vadovai
ja su mokykla
stengiantis
užkirsti kelią
netinkamam
korupciniam
mokinių ir kitų
bendruomenės
narių elgesiui
1.2. Plakato
J. Surgėlienė Dalykų
2021 m. Materialiniai Išreikšti
antikorupcine
mokytojai:
gruodžio bei
mokinių
tema
„Būk
J. Vilkienė, mėn.
žmogiškieji
kūrybines bei
sąžiningas“
R.
ištekliai.
menines
kūrimas.
Levišauskien
nuostatas
ė, A. Lanskoantikorupcine
ronskis, 3 ir 8
tema.
kl. mokiniai
bei
klasių
vadovai
1.3. Įtraukti
J. Surgėlienė J. Vilkienė, 2020 m. Žmogiškieji
Mokiniai
mokinius
į
klasių
Lapkriči ištekliai
įtraukti
į
popamokinę
vadovai
opopamokinę
veiklą,
Gruodžio
veiklą.
Joje
renginius,
14 d.
ugdomi
projektus,
socialiniai,
pažymint
pažintiniai,
Tarptautinę
sportiniai ir kt.
Antikorupcijos
gebėjimai
dieną.
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2021
m.
lapkričio
–
gruodžio mėn.
antikorupcinių
renginių
savaitė.
Mokinių
sukurtų
skrajučių
antikorupcine
tema
konkursas.
1.4. Organizuoti
J. Surgėlienė
klasių
valandėles
korupcijos
reiškiniui
aptarti.

Klasių
vadovės

2021 m.
lapkričio
–
gruodžio
mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

Dalykų
mokytojai,
klasių
vadovai

Per
mokslo
metus

Žmogiškieji
ištekliai

1.6. Bendradarbiau J. Surgėlienė
ti su kitomis
institucijomi,
soc.
partneriais.

Žmogiškieji
ištekliai

1.7. Skatinti
viešumą,
sudaryti
sąlygas
visiems
bendruomenės
nariams
pranešti
įtarimus
dėl
korupcijos

S.Alubauska Nuolat
s
STT
pareigūnai,
Savivaldybės
antikorupcijo
s komisijos
nariai, Seimo
nariai
S. Alubauskas J. Surgėlienė Nuolat

Žmogiškieji
ištekliai

1.5. Integruoti
J. Surgėlienė
Antikorupcini
o
ugdymo
programą
į pamokas ir
mokinių
veiklas
po
pamokų.

Mokiniai
įsigilins
į
korupcijos
sąvoką,
susipažins su
kovos
su
korupcija
būdais.
Bus ugdoma
mokinių
atsakomybė už
savo elgesį ir
jo pasekmes,
gebėjimas
pasipriešinti
neigiamai
įtakai,
pilietiškumas,
kritinis
mąstymas.
Bendradarbiav
imas
padės
įgyti gebėjimų
suvokti
korupciją kaip
socialinį
reiškinį

Mokyklos
bendruomenės
narių
atsakomybė,
atskaitomybė,
pilietiškumas
pagerės
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1.8. Vykdyti
mokykloje
mokyklos
veiklos
kokybės
įsivertinimą.

S.Alubauskas

I.Mozūrienė
Mokyklos
veiklos
kokybės
įsivertinimo
grupė

Pagal
atskirą
planą

Žmogiškieji
ištekliai

Išanalizuota
Mokyklos
veiklos
kokybės
įsivertinimo
medžiaga
atskleis
neigiamus
reiškinius

2. Tikslas. Kelti mokytojų kvalifikaciją, jiems dalyvaujant antikorupcinio ugdymo kvalifikacijos
tobulinimo programose.
Eil. Priemonės
Vykdytojas
Taip
pat Darbą Reikės
šių Laukiami
Nr. pavadinimas
reiktų įtraukti reikia išteklių
rezultatai
užbaig (pinigai,
ti
įranga,
medžiagos,
žmonės
2.1. Reguliariai
J. Surgėlienė J. Vilkienė, kt. Nuolat Informacijos Komanda
peržiūrėti
mokytojai
šaltiniai
gebės suvokti
reglamentuoja
teisės
ir
nčius
teisės
teisingumo
aktus,
santykį
pranešimus,
informaciją
2.2. Antikorupcinė J. Surgėlienė Dalykų
Esant
Kvalifikacijo Įgiję
naujų
s grupės narių
mokytojai
galimy s kėlimo lėšos žinių
ir
dalyvavimas
bėms
gebėjimų
KPKC ir kitų
pedagogai
įstaigų,
gebės geriau
susijusių
su
kryptingai
teisiniu
dirbti
ugdymu,
antikorupcinio
rengiamuose
ugdymo
seminaruose ir
linkme.
konferencijos,
pasitarimuose

V DALIS
VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO IR ATSISKAITOMYBĖS
FORMOS
Antikorupcinio ugdymo darbo grupės vadovė J. Vilkienė pateikia analizę ir ataskaitą
mokyklos direktoriui.
VI DALIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Programa rengiama vieneriems metams ir įgyvendinama pagal progimnazijos programos
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įgyvendinimo priemonių planą. Programa tvirtinama ir atnaujinama progimnazijos direktoriaus
įsakymu. Progimnazijos darbuotojai, kiti asmenys gali teikti progimnazijos direktoriui pasiūlymus
dėl programos, priemonių plano pakeitimo ar/ir papildymo. Programa skelbiama progimnazijos
interneto svetainėje.
Programą parengė

darbo grupės vadovė geografijos mokytoja Jurgita Vilkienė

___________________________________________

