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ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017–2019 M. M. 

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programa 

(toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją ir sumažinti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę mokykloje. 

2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę 

ir veiksmingesnę mokyklos veiklą. 

3. Programa grindžiama korupcijos prevencija ir mokyklos bendruomenės antikorupciniu 

švietimu ir mokymu. 

4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą. 

5. Programa parengta 2 metų laikotarpiui. 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Programos tikslai: 

6.1.formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą; 

6.2.atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti mokykloje ir jas šalinti; 

7. Programos uždaviniai: 

7.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

7.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje; 

7.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje; 

7.4. supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis; 

7.5. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 

7.6. pademonstruoti kovos su korupcija galimybes; 

7.7. prisidėti prie bendrosiose programose  formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymo 

(pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, 

atsakomybė už veiksmus ir poelgius); 

7.8. patikrinti, ar mokyklos bendruomenė ir kiti suinteresuoti asmenys skaito mokyklos 

svetainėje skelbiamas tvarkas, nuostatus (jei Jūs esate tas asmuo, būtinai praneškite mokyklos 

direktoriui, būsiu pamalonintas);  

7.9. plėtoti gebėjimus komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją, kritiškai mąstyti 

ir spręsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, prisiimti atsakomybę už savo 

veiksmus. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

8. Skundų, pateiktų mokyklos bendruomenės narių ir  kitų asmenų, sumažėjimu. 

9. Anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus 

skaičiumi ir santykiu. 

 

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 



 

10. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), 

kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga. 

11. Programoje numatytas priemones įgyvendina mokyklos direktorius ir programos 

įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Ši programa įsigalioja nuo 2017 m. sausio 25 d. 

13. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą. 

14. Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai. 
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