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PATVIRTINTA 

Semeliškių gimnazijos direktoriaus 

2020 m. vasario 26 d. 

Įsakymu Nr. V-78 

 

ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai  

1 2 3 4 5 6 

1. Organizuoti mokymus ir seminarus 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

klausimais gimnazijos darbuotojams, 

organizuoti gimnazijos darbuotojų 

dalyvavimą kitose įstaigose vykdomuose 

seminaruose ir mokymuose šiais klausimais. 

Gimnazijos direktorė 2020-2022m. Padaugės žinių 

apie korupcijos 

valdymą. 

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, 

skaičius.  

 

2. Parengti veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo ir vertinimo motyvuotą išvadą ir 

pateikti merui. 

Gimnazijos direktorė, 

asmenys, atsakingi už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

Kiekvienų 

metų rugsėjis 

Įvertinta situacija  

veiklos srityse, 

kuriose egzistuoja 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė; 

parengta išvada ir 

pateikta merui. 

Nustatytais terminais 

parengta motyvuota 

išvada. 
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3. Atsižvelgiant į išvadoje pateiktus 

pasiūlymus dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės mažinimo, peržiūrėti ir prireikus 

papildyti Elektrėnų savivaldybės Semeliškių 

gimnazijos korupcijos prevencijos programą 

ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 

Gimnazijos direktorė,  

asmenys, atsakingi už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

Kiekvienų 

metų 

gruodžio 

mėnuo. 

Veiksminga 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Semeliškių 

gimnazijos 

korupcijos 

prevencijos 

programa. 

Prireikus papildyta 

korupcijos 

prevencijos programa 

ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas. 

4. Antikorupcinį ugdymą vykdyti dorinio 

ugdymo, socialinių mokslų pamokose, 

klasių valandėlių metu. Organizuoti 

geriausio piešinio korupcijos prevencijos 

temomis konkursus. 

Gimnazijos direktorė,  

asmenys, atsakingi už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

Mokslo metų 

bėgyje. 

Sustiprėjusios 

ugdytinių 

antikorupcinės 

nuostatos. 

Mokinių, dalyvavusių 

antikorupciniame 

ugdyme, skaičius. 

5. Semeliškių gimnazijos interneto svetainės 

skyrelyje „Korupcijos prevencija“ skelbti 

medžiagą, susijusią su korupcijos 

prevencijos veikla. 

Gimnazijos direktorė,  

interneto svetainės 

administratorius. 

2020-2022m. Visuomenė 

informuota apie 

gimnazijoje 

vykdomą 

antikorupcinę 

veiklą. 

Gimnazijos interneto 

svetainės skyrelyje 

„Korupcijos 

prevencija“ 

skelbiama 

informacija. 
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6. Teisės aktų nustatyta tvarka interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus 

ir jų rezultatus. 

Gimnazijos direktorė, 

interneto svetainės 

administratorius. 

2020-2022m. Visuomenė 

informuota apie 

gimnazijoje 

vykdomus 

viešuosius 

pirkimus ir jų 

rezultatus. 

Interneto svetainės 

skyrelyje „Korupcijos 

prevencija“ pateikta 

informacija. 

 


