Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2019–2021 m. korupcijos prevencijos programos
priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pasiekti rezultatai

2.3.

Užtikrinti galimybę
asmenims anonimiškai
pranešti apie korupcines
apraiškas

Direktorius

2020 m.

2.8.

Interneto svetainėje
skelbti Korupcijos
prevencijos programą,
jos įgyvendinimo
ataskaitas, informaciją
apie vykdomą
Antikorupcijos
komisijos veiklą.
Informacijos sklaida
interneto svetainėje,
spaudoje.

Atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę

2020 m. I
ketvirtis

Užtikrinta galimybė asmenims anonimiškai
pranešti
apie
korupcines
apraiškas.
Darbuotojai informuoti kur kreiptis dėl
korupcijos atvejų elektroniniu būdu,
informacija patalpinta centro internetinėje
svetainėje.
Ataskaita apie korupcijos priemonių plano
įgyvendinimą skelbiama centro internetinėje
svetainėje

Atsakingas už
internetinės svetainės
priežiūrą

2020 m. II
ketvirtis

Įgyvendinti
antikorupcinio švietimo
programą, organizuoti
renginius, skatinti
mokinius ir pedagogus
domėtis korupcijos
prevencija ir
pilietiškumo ugdymu.

Mokytojai, klasių
vadovai

2020 m. I,
II, IV
ketvirtis

4.5.

4.4.

Teisės aktų nustatyta tvarka skelbiama
informacija interneto svetainėje apie
numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus
ir jų rezultatus
Socialinių įgūdžių ugdymo programų
vykdymas:
- „Zipio draugai“ (priešmokyklinio ugdymo
vaikams);
- SEU užsiėmimai 1–10 klasių mokiniams:
„Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“,
„Raktai į sėkmę“.

Veiksmingumas

Užtikrintas viešųjų pirkimų
skaidrumas; informuojama
apie
planuojamus
ir
įvykdytus pirkimus
Veiklų metu mokiniai
mokosi būti atsakingais,
priimti
sprendimus,
aktyviai veikia

Mokinių tarybos veikla.
Veikia Centro radijas, kiekvieną mėn.
parengiama laida.

Vykdomos veiklos ugdo
mokinių
atsakomybę,
pilietiškumą,
bendruomeniškumą,
skatina pozityvų elgesį,
motyvuoja aktyviai veikti
siekiant savo asmeninių bei
centro
bendruomenės
tikslų.
Socialinės veiklos organizavimas 5-10 klasių Mokiniai mokosi sąžiningai
mokiniams
bendradarbiauti ir prisiimti
lyderio vaidmenį
Tęstinis projektas „Ateities pilietis“ Ugdomos
bendrosios
(dalyvauja visi 9–10 kl. mokiniai)
kompetencijos, pilietinės ir
tautinės vertybės, pagalba
šalia esančiam žmogui,
atsakomybė
už
savo
poelgius
Ekonomikos, pilietiškumo pagrindų
Mokiniai supažindinti su
pamokos (dalyvauja visi 9, 10 kl. mokiniai). korupcijos terminu ir
korupcijos apraiškomis,
išsako savo nuomonę,
priima
sprendimus.
Mokosi
analizuoti
šaltinius, daryti išvadas,
išsakyti savo pilietinę
poziciją.
Formuojasi
antikorupcinės nuostatos,
pilietinė pozicija.

