ALYTAUS R. ŪDRIJOS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2015 M. II PUSMETIS
Eil. PriemoPriemonė
Nr. nės Nr.
1. 5.1.
Nusišalinusių
(nušalintų) nuo
pavesto darbo
(užduoties) atvejų
registravimas
5.3.
Vykdyti asmenų,
siekiančių dirbti
mokykloje
tikrinimo tvarką
2. 6.1.
Tirti gautą
informaciją apie
galimai korupcinę
veiklą mokykloje
Pranešti
3. 6.2.
teisėsaugos
institucijoms apie
galimai korupcinę
veiklą mokykloje
4. 7.1
Sudaryti galimybes
asmenims pateikti
anonimines anketas
apie korupcinio
pobūdžio apraiškas
mokykloje
Sudaryti galimybes
5. 7.3.
asmenims
anonimiškai
pranešti telefonu ar
elektroniniu paštu
apie korupcines
apraiškas
mokykloje
Interneto
6. 7.5.
svetainėse įdėti
reklaminius
skydelius
(banerius) su
nuoroda, kur
kreiptis susidūrus
su korupcijos
apraiškomis.

Įvykdymo
Laukiamo rezultato pasiekimas
laikas
Nuolat
Atsižvelgiant į Viešųjų ir privačių interesų
deklaracijas, tokių atvejų neužregistruota.

Nuolat

Priemonė neįgyvendinta.

Nuolat

Informacijos apie galimai korupcinę veiklą
mokykloje nebuvo gauta.

Nuolat

Pranešimų teisėsaugos institucijoms nebuvo,
nes nebuvo pranešimų apie galimai korupcinę
veiklą mokykloje.

Nuolat

Priemonė neįgyvendinta.

Nuolat

Pranešti telefonu - priemonė neįgyvendinta, nes
nėra techninių galimybių.

El. pašto adresas nurodytas
http://udrija.lt/lt/mokykla/korupcijosprevencija/
Nuolat

Priemonė neįgyvendinta.

7.

8.1.

8.

8.2.

9.

9.1.

10. 10.1.

Viešai skelbti apie
patvirtintas
korupcijos
prevencijos
programas,
atsakingų už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę asmenų
kontaktus
Skelbti mokyklos
tinklalapyje
informaciją apie
įgyvendintas
korupcijos
prevencijos
priemones
Organizuoti
mokykloje
pamokas,
seminarus,
susitikimus su
institucijų,
vykdančių
korupcijos
prevenciją,
atstovais bei kitus
renginius, skirtus
korupcijos
prevencijai.
Organizuoti
seminarus ir kursus
mokyklos
darbuotojams
korupcijos
prevencijos
klausimais

Nuolat

Priemonė įgyvendinta.

Nuolat

Paskelbta informacija apie akciją ,,Baltos
pirštinės“,
apie diskusiją prie apskrito stalo ,,Mokinių
savivalda: demokratija ar žaidimas“.

Mokslo
metų
eigoje

Integruota ekonomikos pamoka „Darbo vietos
paieška. Priėmimo į darbą kriterijai“.
Integruota pilietiškumo pamoka ,,Lietuvos
demokratijos tradicijos ir jų tęstinumas“.
Integruota tikybos pamoka ,,Elgesį
reglamentuojančios normos. Mūsų įpročiai
kenkia mums patiems“.
Antikorupcijos dienai skirta akcija ,,Baltos
pirštinės“.
Darbuotojams seminarai 2015 m. II-jį pusmetį
organizuoti nebuvo.

11. 10.2.

Užtikrinti, kad
mokyklos
darbuotojai būtų
pasirašytinai
supažindinti su
priimtais
dokumentais,
susijusiais su
atitinkamų teisių ir
pareigų nustatymu
korupcijos
prevencijos ir
viešųjų ir privačių
interesų derinimo
srityse.

Mokytoja, vykdanti direktorės funkcija

Nuolat

VMI pateiktos direktoriaus, direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui,
direktoriaus
pavaduotojo ūkiui ir vyriausios buhalterės
Viešųjų ir privačių interesų elektroninės
deklaracijos.

Janina Vaicekauskienė

