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RASENTV MENO MOKYKLOS
2018_2019 MOKSLO METU KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseiniq meno mokyklos 2018-2019 mokslo metq korupcijos prevencijos programa

(toliau - Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo galimybems maLinti

Raseiniq meno mokykloje. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos

Respublikos korupcijos prevencijos istatymu (2002 m. geguZes 28 d. Nr. IX-904; hin.ZOOZ,Nr. 57-

2297 16 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo l0 d. nutarimu Nr. XII-1537, Raseiniq meno mokyklos

korupcijos prevencijos parengta vadovaujantis Raseiniq rajono savivaldybes tarybos 2016m. birZelio

23 d. NI.TS-245 .,Del Raseiniq rajono savivaldybes korupcijos 2016-2019 metq programos

fgyvendinimo priemoniq plano patvirtinimo".

Pagrindines programoj e vartoj amos s4vokos:

korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq mokykloje 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; korupcijos prevencija -

korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant ir igyvendinant tam tikrq priemoniq

sistem4, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pob[dZio nusikalstamq veiku

darymo.

2. Programos paskirtis - intensyvinti korupcijos prevenclj4, Salinti prielaidas korupcijai

atsirasti ir plisti mokykloje. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4,

uZtikrinti skaidresng. veiksmingesng ir viesiasnq mokyklos darbuotojq veikl4.

3. Programos strategines kryptys:

4 " korupcij os prevencij a, antikorupcinis Svietimas ir informavimas.

5. Programa parengta vieneriq mokslo metq laikotarpiui.



II SKYRIUS SITUACIJOS ANALIZE

6. Raseiniq meno mokykla - savivaldybes biudZetine istaiga. Raseiniq meno mokykla yra

formalqji Svietim4 papildanti ugdymo istaiga, kuri igyvendina formalqji ugdym4 papildandias

programas.

7. Pagrindine veiklos ruSis - vaikq ugdymas pagal neformaliojo Svietimo programas.

8. Mokykla iSduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. I5duodant Siuos dokumentus, laikomasi

grieZtos atsiskaitomybes Raseiniq rajono savivaldybes administracijos Svietimo skyriui.

g. Kaip mokyklai skirtq biudZeto asignavimq valdytojas direktorius kasmet atsiskaito uZ

lking - finansing veikl4 mokyklos tarybai, Raseiniq rajono savivaldybes tarybai. Mokyklos

bendruomene ir mokyklos taryba kasmet informuojama apie metini biudZet4, dalyvauja planuojant

mokyklos biudZeto poreiki, sprendZiant le5q taupymo klausimus.

10. Mokslo metq pradZioje mokiniai ir mokiniq tevai (globejai) supaZindinami su mokiniq

paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarka. Ji vie5inama mokyklos internetineje svetaineje'

III SKYRIUS PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

I 1" Programos tikslai:

1 1.1 siekti maZinti korupcijos pasireiskimo galimybiq atsiradim4;

ll.2 uhribinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 mokykloje;

1 1.3 ugdyti mokiniq antikorupcines nuostatas, nepakandi4 korupcijos augimui

pilieting pozicijq.

12. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uZdaviniai:

I21uZtifuinti efektyvq numatytq priemoniq igyvendinim4 ir priemoniq plano

igyvendinimo administravim4;

12.2 siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai brltq skaidrls, atviri ir

prieinami mokyklos bendruomenei;

12.3 didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4 mokykloje;



IV SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

1 3 . Korupcij o s prevencij a i gyvendinama vadovauj antis Siais principais :

13'1 Teisetumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq.

13.2 Visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali bfti visi asmenys.

l3'3 S4veikos-korupcijosprevencijospriemoniqveiksmingumasuZtikrinamasderinantvisq

korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija

ir teikiant vienas kitam kitoki4 pagalbq.

V SKYRIUS

SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

14. Siekiami rezultatai:

i4. i sumaZinti korupcijos pasirei5kimo tikimybg;

| 4.2 padidinti nepakantum4 korupcij ai ;

1 4. 3 pagerinti korupcij os prevencij os organizavim4 mokykloj e;

1 4.4 padidinti visuomenes pasitikej im4 mokykla.

15. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes

rodikliais.

16. Programos priemoniq skaidiaus pokytis;

16.1 ivykd,vtq programos igyvendinimo plano priemoniq skaidius;

16.2 atliktq korupcijos pasireiSkimo tikimybes vertinimq skaidius;

16.3 oficialiq prane5imq apie itariamus paZeidimus ir i5tirtq paZeidimq santykis;

16.4 organizuotq seminarq, mokymq ir dalyvavusiq juose asmenq skaidius.

17. Kiekviena konkreti Programos igyvendinimo priemoniq plano priemone vertinama

pagal Programos priemoniq plane nustatytus vertinimo kriterijus.



VI SKYRIUS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

18. UZ Programos igyvendinim4 atsakingas Raseiniq meno mokyklos direktoriaus isakymu

paskirtas asmuo, atsakingas uZ Programos igyvendinimo organrzavimqk uL korupcijos prevencij4 ir

kontrolg.

19.UZ konkrediq Programos priemoniq igyvendinimqpagal kompetencij4 atsako priemoniq

plane nurodyti vykdytojai.

20. Programos ir jos priemoniq igyvendinimo plano projekt4 rengia Raseiniq meno

mokvklos direktoriaus isakymu sudaryta darbo grupe, kuriai vadovauja asmuo. paskirtas atsakingu

uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg mokykloje.

21. Mokyklos prevencijos program4 tvirtina mokyklos direktorius.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

72. P r o gr ama i gyvendin ama pagal Pro gramo s i gyvendinimo priemoniq plan4.

23.IJZ konkrediq Programos priemoniq igyvendinim4 atsako priemoniq plane nurody.ti

vykdytojai.

24.Programa isigalioja nuo 2018 m. liepos 9 dienos.

25. Programa skelbiama mokyklos interneto svetaineje.
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RASEINIU MENO MOKYKLOS
2OI8_20I9 MOKSLO METU KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PLANAS

Eil.
Nr.

Priemon€s
pavadinimas

Vykdymo
laikas Vykdytojai Numatomi rezultatai

Paskirti asmeni/asmenis,
atsaking4 uZ korupcijos
prevencijos programos

igyvendinimo organizavim4 ir
kontroles vvkdvma.

2018 m.

Liepos men.

Direktorius

2. PerZiureti darbuotojq
pareigybiq apraSymus ir esant

butinybei itraukti
antikorupciniu poZilriu
svarbias nuostatas bei teisines
atsakomybds priemones.
Esant poreikiui del
pasikeitusiq teises aktq
si stemingai atnauj inti
galioj andias taisykles, ivairiq
mokyklos veiklos sridiq
tvarkos aoraSus.

Pagal poreiki Direktorius,
pavaduotojas

ugdymui

ApibreZtos
antikorupcines
nuostatos bei teisines
atsakomybes
priemones darbuotojq
pareigybese,

pakoreguoti veiklq
apraSai

J. Mokyklos meting veiklos
ataskait4 teikti mokyklos
tarybai, mokytojq tarybai.
Raseiniq raj ono savivaldybes
tarybai. Kasmet direktoriaus
vykdyti mokyklos
bendruomenes nariq
informavim4 apie mokyklos
ugdomqj4, finansing ir llking
veikl4

Kasmet Direktorius Vykdomas mokyklos
bendruomenes nariq
informavimas apie

mokyklos ugdomEj4,

finansing ir flking
veikl4



4. Gavus praneSim4 apie galim4
korupcing veik4, nedelsiant
informuoti mokyklos
direktoriq.

Gavus
praneSim4

Mokyklos
bendruomene

5. Sudaryti mokyklos Korupcij os

prevencijos programq ir jos

igyvendinimo priemoniq planz
2018-2019m.

2018m.
liepos men.

Darbo grupe,
pavaduotojas

ugdymui

6. VieSai skelbti mokyklos
internetinej e svetainej e
informacij4 apie laisvas darbo
vietas.

Esant

laisvoms
darbo

vietoms

Asmuo, atsakingas

uZ svetaines

tvarkym4

UZtikrinamas vie5umas

7. AtsiZvelgiant i korupcijos
prevencij os rizikos verlinimo
iSvadoj e pateiktus pasi[lymus
del korupcij os pasireiSkimo
tikimybes maZinimo,
perZilreti ir prireikus papildyti
mokyklos korupcijos
prevencijos program4 ir jos

igyvendinimo priemoniq
plana.

Pagal poreiki. Asmuo, atsakingas

uZ korupcijos
prevencij4 ir

kontrolg
mokykloje

Veiksminga mokyklos
korupcij os prevencij os
programa

Direktore -. - tt'/4.. Albina Dama5auskiene


