KLAIPĖDOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS 2020 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA
Priemonės
įgyvendinimo 2020
metais rezultatai
1 tikslas – didinti bendruomenės progimnazija, siekti didesnio procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo bendruomenei

Priemonės
Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

1 uždavinys. Pašalinti prielaidas, sudarančias sąlygas progimnazijos darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi, sukurti ir įgyvendinti
Nulinės tolerancijos korupcijai politiką
1.1.1.

Interneto svetainėje Direktoriaus
skelbti progimnazijos pavaduotojas
direktoriaus
ugdymui
darbotvarkę

Nuo 2020 m. Progimnazijos
Progimnazijos
liepos 1 d. interneto
svetainėje interneto
svetainėje
(nuolat)
paskelbta informacija paskelbta
vadovo
apie
vadovo darbotvarkė
darbotvarkę
2 tikslas – ugdyti progimnazijos dirbančių ar einančių pareigas asmenų atsparumą korupcijai bei didinti bendruomenės nepakantumą
korupcijai
1 uždavinys. Padėti formuotis darbuotojų dorovinėms vertybėms, užtikrinti kūrybingą, geranorišką darbo aplinką, ugdyti pagarbą vienas
kitam bei stiprinti darbuotojo autoritetą.
2.1.1.
Atnaujinti
Progimnazijos
Iki 2021 m.
Atnaujintas
Atnaujintas
progimnazijos etikos
direktorius
sausio 1 d.
progimnazijos etikos
progimnazijos etikos
kodeksą
kodeksas
kodeksas
2 uždavinys. Vykdyti antikorupcinį švietimą progimnazijos bendruomenės nariams
2.2.1.
Organizuoti renginį, Antikorupcijos
Kiekvienų
Suorganizuotas
*Dalyvauta Policijos
skirtą
Tarptautinei komisija
metų
renginys, skirtas
departamento prie
antikorupcijos dienai
gruodžio
Tarptautinei
VRM organizuotame
paminėti
9 d.
antikorupcijos dienai
konkurse „Sąžiningumo
paminėti, renginio
pamokos“ (15 dalyvių).

2
apimtis (val.); dalyvių
skaičius

2.2.2.

*Įsitraukėme į STT
organizuotą Skaidrumo
greitakalbės iššūkį (25
dalyviai).
*Dalyvauta
„Sąžiningumo mokyklų
tinklo“ organizuotame
interaktyviame
susitikime su Jurgiu
Didžiuliu (35 dalyviai).
*Teminės klasių
valandėlės Tarptautinei
antikorupcijos dienai
paminėti 1–8 kl. (750
dalyvių)
Atnaujinta
progimnazijos
antikorupcinio švietimo
programa ir priemonių
planas 2021 m.

Patobulinti
bei Progimnazijos
Kiekvienais
Patobulintų
atnaujinti
direktorius
mokslo
antikorupcinio švietimo
antikorupcinio
metais
programa ir priemonių
švietimo programą,
įgyvendinimo planas
skatinti inovatyvias
taikymo
(diegimo)
formas
3 uždavinys. Fiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų
skaičių ir jų pateikimą teisėsaugos institucijoms
2.4.1.
Fiksuoti
bei Antikorupcijos
Nuolat
Gautų ir paskelbtų
Pranešimų ir skundų
dokumentuoti gautus komisija
interneto svetainėse
nebuvo gauta
pranešimus
apie
pranešimų skaičius;
galimai
padarytas
perduotų teisėsaugos
korupcinio pobūdžio
institucijoms pranešimų
nusikalstamas veikas
skaičius
arba
netinkamą
darbuotojų elgesį ir
skelbti
informaciją

3
apie
tokius
pranešimus
progimnazijos
interneto svetainėje
3 tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą bei progimnazijos biudžeto lėšų efektyvų panaudojimą
1 uždavinys. Užtikrinti skaidrų ir efektyvų progimnazijos biudžeto lėšų panaudojimą
3.2.1.
Užtikrinti
skaidrų Progimnazijos
Kiekvieną
Pateiktų progimnazijos Kiekvieną metų ketvirtį
progimnazijos
direktorius
ketvirtį
biudžeto lėšų
progimnazijos interneto
biudžeto
lėšų
panaudojimo ataskaitų
svetainėje pateikiamos
panaudojimą,
skaičius
biudžeto panaudojimo
periodiškai viešinant
ir finansinės ataskaitos
interneto svetainėje
ataskaitas
apie
biudžeto
lėšų
panaudojimą,
nurodant
lėšų
panaudojimo paskirtį
ir pasiektus rezultatus
________________________________

