MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras siekdamas užtikrinti veiklos skaidrumą, mažinti
korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo lygį, identifikuojant ir prevenciškai valdant
darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos riziką parengė korupcijos prevencijos programos
priemonių planą.
Jeigu turite informacijos susijusios su Centro darbuotojų korupcine veikla, praneškite tel.
Nr, (8 343) 52 959, arba el. p. smcmari9@gmail.com

2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Priemonės pavadinimas
Paskirti asmenį, atsakingą
už korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo
organizavimą ir kontrolės
vykdymą.
Antikorupcinio švietimo
temas integruoti į
ekonomikos, pilietinio
ugdymo, istorijos, etikos
mokomuosius dalykus ir
klasių vadovų veiklą,
neformąlųjį ugdymą.
Peržiūrėti darbuotojų
pareigybių aprašymus ir
esant būtinybei įtraukti
antikorupciniu požiūriu
svarbias nuostatas bei
teisinės atsakomybės
priemones. Sistemingai
atnaujinti galiojančias
taisykles, tvarkas.
Pažymėti Tarptautinę
antikorupcijos dieną,
centre organizuojant
įvairius renginius
( paskaitas, piešinių,
plakatų ir rašinių
konkursus, apskritus
stalus, diskusijas,

Vykdymo
laikas
2016-2018 m.

Vykdytojai

Numatomi rezultatai

Direktorius

Didinti skaidrumą,
mažinti ir šalinti
korupcijos prielaidas
įstaigoje.

Kiekvienais
mokslo metais

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui

Mokiniai
supažindinami su
savivaldos principai,
ugdomos
antikorupcinės
nuostatos.

2016-2018 m.

Direktorius

Apibrėžtos
antikorupcinės
nuostatos bei teisinės
atsakomybės
priemonės darbuotojų
pareigybėse.

Kasmet
gruodžio mėn.
II sav.

Direktoriaus
pavaduotojas.
Klasių vadovai.

Ugdoma nepakanti
korupcijai mokinių
pilietinė pozicija.

5.

6.

7.

8.

9.

pokalbius klasių
valandėlių metu).
Centro metinę veiklos
ataskaitą teikti mokytojų
tarybai, Centro tarybai,
Savivaldybės tarybai.

Organizuoti seminarus
antikorupcine tematika
Centro darbuotojams,
šviesti ir informuoti
visuomenę, puoselėti
asmens dorovę, ugdyti
pilietiškumą, asmens teisių
ir pareigų visuomenei ir
valstybei sampratą,
periodiškai vykdyti
įvadinius mokymus
asmenims, naujai
priimtiems į Centrą
Užtikrinti skaidrią II
gimnazijos klasių mokinių
PUPP ir abiturientų VBE
organizavimo pravedimo
sistemą žinių patikrinimo
metu
Viešai skelbti Centro
internetinėje svetainėje
informaciją apie laisvas
darbo vietas.
Atsižvelgiant į išvadoje
pateiktus pasiūlymus dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės mažinimo,
peržiūrėti ir prireikus
papildyti Centro
korupcijos prevencijos
programą ir jos
įgyvendinimo planą.

Kasmet

Direktorius

Per du metus
kartą

Direktorius

Kasmet

PUPP ir VBE
komisijų pirmininkai

Ugdoma nepakanti
korupcijai mokinių
pilietinė pozicija.

Esant laisvoms
darbo vietoms

Direktorius

Užtikrinimas
viešumas.

2016-2018 m.
gruodžio mėn.

Atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę Centre.

Veiksminga Centro
korupcijos prevencijos
programa.

____________________________________

Vykdomas Centro
bendruomenės narių
informavimas apie
Centro ugdomąją,
finansinę ir ūkinę
veiklą.
Centro darbuotojai bus
geriau supažindinti su
korupcijos
pasekmėmis ir
prevencinėmis
priemonėmis.

