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PALANGOS SANATORINĖS MOKYKLOS
2018-2020 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Palangos sanatorinės mokykla mokykla, įgyvendindama kovos su korupcija programą,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 2002 m. gegužės 28 d. įstatymu Nr. IX-904,
Lietuvos Respublikos seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos tvirtinimo“,
2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems
suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas,
siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas
sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
3. Programos paskirtis – intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai
atsirasti ir plisti mokykloje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką,
užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, veiklą.
4. Programos strateginės kryptys:
 korupcijos prevencija;
 antikorupcinis švietimas ir informavimas.
5. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ
6. Palangos sanatorinė mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia,
įgyvendindama 2013-2022 m. valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro įsakymais, Palangos miesto Tarybos sprendimais, Palangos miesto mero
potvarkiais, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais.
7. Direktorius kasmet atsiskaito už ūkinę - finansinę veiklą mokyklos tarybai bei mokytojų
tarybai. Mokyklos bendruomenė ir mokyklos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą,
dalyvauja planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo, paskirstymo klausimus.
8. Biudžeto vykdymo ataskaitas mokyklos direktorius pateikia mokyklos tarybai, atsiskaito
už lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, vadovėlių ir kitų priemonių
įsigijimui bei kitų lėšų panaudojimą.

III. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRINCIPAI
9. Kovos su korupcija programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

9.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
9.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
9.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų
korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant
vienas kitam kitokią pagalbą;
9.4. 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.

IV. KOVOS SU KORUPCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
10. Programos tikslas:
10.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
10.2 ugdyti mokinių vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus susiformuoti jų pilietinei
pozicijai korupcijos atžvilgiu.
11. Programos uždaviniai:
11.1. užtikrinti mokyklos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą,
teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi;
11.2. didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę;
11.3 įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programą mokykloje;
11.4 didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Kovos su korupcija programa vykdoma pagal Kovos su korupcija programos
įgyvendinimo priemonių planą.
13. Kovos su korupcija programa ir priemonių planas skelbiamas mokyklos internetiniame
puslapyje.
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PALANGOS SANATORINĖS MOKYKLOS
2018-2020 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANAS
EIL.
NR.
1.

2.

3.

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Asmenų, įgaliotų vykdyti korupcijos
prevenciją
ir
jos
kontrolę,
paskyrimas
Antikorupcinio ugdymo programos
integravimas į dorinio ugdymo
(etikos/tikybos),
pilietiškumo
pagrindų, istorijos pamokas.
Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų
pirkimų organizavimą ir atlikimą.
Mokyklos interneto puslapyje skelbti
mokyklos kovos su korupcija
programą ir jos priemonių planą.
Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos
dieną.

ĮGYVENDINIMO
LAIKAS
2018-2020 m.
sausio mėn.

ATSAKINGI
ASMENYS
Mokyklos direktorius

mokslo metų eigoje

Dalykų mokytojai

7.

Viešai
skelbti
mokyklos
internetiniame puslapyje informaciją
apie laisvas darbo vietas.

nuolat

Viešųjų pirkimų
organizavimo komisija
A. Kornišinienė,
atsakinga už mokyklos
internetinį puslapį.
I. Kniukštienė,
istorijos/pilietiškumo
pagrindų mokytojametodininkė
Mokyklos direktorius

8.

Skaidriai
vykdyti
mokytojų,
darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš
darbo.

nuolat

Mokyklos direktorius

4.

5.

nuolat
2018 m. sausio
mėn.
kasmet, gruodžio
mėn.

