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JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS 2018-2019 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo terminas

1

2

3
Direktorius

4
Nuolat

Direktorius

Nuolat

Direktorius

Nuolat

Direktorius

Kasmet

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Nuolat

Direktorius
Pavaduotojai

Nuolat

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Skelbti direktoriaus įsakymus mokyklos
stende
Peržiūrėti visas mokykloje galiojančias
taisykles, tvarkas.
Gaunamos paramos mokyklai
panaudojimo sąmatas ir apskaitos bei
atsiskaitymo tvarką teikti mokytojų
tarybai ir mokyklos tarybai
Mokyklos metinę ūkinę – finansinę
veiklos ataskaitą skelbti internetiniame
puslapyje, mokytojų tarybai, mokyklos
tarybai ir savivaldybės tarybai.
Apie viešuosius pirkimus skelbti teisės
aktų nustatyta tvarka. Skelbti informaciją
apie viešuosius pirkimus internetiniame
puslapyje
Didinti darbuotojų patikimumą,
lojalumą, sąmoningumą, principingumą,
motyvuojant neimti, neduoti kyšio,
pranešti apie galimą korupciją

Įgyvendinimo
kriterijai
5
6
Bendruomenė bus
Priimtų ir paskelbtų
informuota apie paskelbtus direktoriaus įsakymų
direktoriaus įsakymus
skaičiaus santykis
Bus išvengta neteisėtų
Pakeistų taisyklių ir
veiksmų
tvarkų skaičius
Bus informuota
Bus informuota
bendruomenė apie
bendruomenė apie gautą
gautą paramą ir jos
paramą ir jos panaudojimą
panaudojimą
Atsiskaitymų dėl
Augs pasitikėjimas
mokyklos metinės
mokykla
ūkinės – finansinės
veiklos skaičius
Bus viešai skelbiama ir
Sudarytų viešųjų
atnaujinama su viešaisiais pirkimų skaičius su
pirkimais susijusi
viešai paskelbtų viešųjų
informacija
pirkimų skaičiumi
Darbuotojai bus geriau
Didės darbuotojų
supažindinti su korupcijos nepakantumas
pasekmėmis ir
galimoms korupcijos
prevencinėmis priemonėmis apraiškoms
Laukiami rezultatai

7.

Dalyvauti seminaruose, mokymuose
antikorupcine tema

8.

Skatinti korupcijos prevencijos
iniciatyvas ir jų viešinimą. Internetinėje
svetainėje skelbti nuorodą kur kreiptis
susidūrus su korupcijos apraiškomis.

Asmuo, atsakingas
už antikorupcinę
veiklą
Direktorius
Asmuo atsakingas
už antikorupcinę
veiklą

2018 -2019 metai
Darbuotojai įgys žinių
antikorupcine tema
Iki 2019 m. gruodžio Didės nepakantumas
31 d.
korupcijai, didesnė
bendruomenės dalis
įsitrauks į antikorupcinę
veiklą

______________________

Birutė Platkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Didės darbuotojų,
įgijusių žinių
antikorupcine tema,
skaičius
Paskelbta nuoroda
internetinėje svetainėje

