
 

 

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJIOS 2022 – 2023 M. KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Simono Daukanto progimnazijos (toliau – progimnazija) 2022 – 2023 metų korupcijos 

prevencijos programa (toliau – programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo 

galimybėms mažinti. 

2. Programa padeda vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrina skaidrią 

progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą. 

3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas. 

4. Programa parengta 2 metų laikotarpiui. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Kauno Simono Daukanto progimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą vykdo 

vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, Kauno miesto savivaldybės 2016 – 2022 metų strateginiu 

plėtros planu, Valstybine švietimo 2013 – 2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 

2030“ ,  Geros mokyklos koncepcija bei progimnazijos nuostatais. Pagrindinė veiklos sritis – 

švietimas. Progimnazija įgyvendina 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. Progimnazijos vadovas 

kasmet už ūkinę – finansinę veiklą atsiskaito progimnazijos tarybai, mokytojų tarybai ir mokyklos 

bendruomenei. 

Progimnazijos internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo 

tvarka. Progimnazijos bendruomenė ir progimnazijos taryba kasmet informuojama apie metinį 

biudžetą, dalyvauja, planuojant biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų panaudojimo klausimus. 

Progimnazijos vadovo metinės veiklos ataskaitos kasmet yra pateikiamos pirminių suinteresuotų šalių 

atstovams. 

Progimnazijos vadovas ir administracijos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra 

pateikę viešų ir privačių interesų deklaracijas. 
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Kasmet mokslo metų pradžioje, mokiniai ir mokinių tėvai yra supažindinami su mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka. Antikorupcinio švietimo programa mokykloje yra vykdoma nuo 2015 

metų, progimnazijos bendruomenė yra prisijungusi prie Lietuvoje veikiančio sąžiningų mokyklų 

tinklo. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 5. Programos tikslai: 

5.1. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių vykdymo koordinavimą, 

korupcijos kontrolės tęstinumą, veiklų skaidrumą ir atvirumą;  

5.2. siekti didesnio progimnazijos valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, 

viešumo, atskaitingumo bendruomenei;  

5.3.  šalinti prielaidas, kurios sudaro galimybę progimnazijos darbuotojams pasinaudoti tarnybine 

padėtimi savanaudiškiems tikslams; 

5.4..  plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti bendruomenę, didinti 

bendruomenės pasitikėjimą progimnazija 

6. Uždaviniai programos tikslams pasiekti: 

6.1. užtikrinti efektyvų progimnazijos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, 

stiprinti progimnazijos atsparumą korupcijai; 

 6.2. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą ir skatinti nepakantumą korupcijos 

reiškiniams; 

6.3. ugdyti bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose formuluojamas vertybines nuostatas 

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

atsakomybė už veiksmus ir poelgius); 

6.4. ugdyti gebėjimus: komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją, kritiškai mąstyti ir spręsti 

problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Programa įsigalioja nuo sudarymo dienos. 

8. Programa skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje. 
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