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KAUNO SANTAROS GIMNAZIJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS TVARKOS NUOSTATOS
1. Kauno ”Santaros” gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas)
reglamentuoja Kauno ”Santaros” gimnazijos korupcijos prevencijos vykdymo tikslą, uždavinius,
sritis ir organizavimą.
2. Aprašas skirtas korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti
Kauno ”Santaros” gimnazijoje.
3.

Aprašas

grindžiamas

korupcijos prevencija, gimnazijos bendruomenės narių

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio
priežastis ir sąlygas.
4.

Aprašo strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas bei

informavimas.
5. Kovos su korupcija tvarka gimnazijoje įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
5.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
5.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant
visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
5.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo
kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

II. BENDROSIOS TVARKOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6.

TIKSLAS - užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą gimnazijoje formuojant

bendruomenės narių pilietinę antikorupcinę poziciją, didinant teisinį sąmoningumą.

7. UŽDAVINIAI:
7.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
7.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami
gimnazijos bendruomenei;
7.3 .užtikrinti veiksmingą ir kryptingą antikorupcinio švietimo priemonių įgyvendinimą;
7.4. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui
pilietinę poziciją, plėtoti antikorupcinę kultūrą;

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

8.1.Sistemingas mokinių nepakantumo korupcijos apraiškoms visuomenės gyvenime
ugdymas;
8.2. Antikorupcinių temų įtraukimas į visų klasių ugdymo procesą;
8.3. Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su vykdoma antikorupcine veikla;
8.1 Atsakomybės neišvengiamumo taikymas už gimnazijos veiklos sistemoje padarytus
nusižengimus, susijusius su korupcija;
8.4. Viešų ir privačių interesų derinimas, savo kompetencijų neviršijimas;
8.5.Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcine veikla, tikrinimas ir
priemonių taikymas jiems pasitvirtinus;
8.6. LR įstatymų ir kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų, kitų dokumentų, susijusių su
gimnazijos veikla, laikymasis;
8.7. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis;
8.8. Gimnazijos kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas Siekiamas rezultatas:
turinčio žinių apie korupcijos keliamą pavojų visuomenės gerovei ir valstybės saugumui,
nesitaikstančio su korupcijos apraiškomis, gebančio ir siekiančio jas šalinti asmens ugdymas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas suderinamas su gimnazijos taryba ir tvirtinamas
direktorės Astos Karlienės įsakymu.
10. Korupcijos prevencijos veiklos priežiūrą koordinuoja direktorės pavaduotojas ugdymui
Gintautas Daškus.
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