
JONAVOS R. BUKONIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA 

UŽ 2020 METUS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 
Priemonės įgyvendinimas 

1. Mokyklos interneto 

svetainėje skelbti 

mokyklos korupcijos 

prevencijos programą 

2020 m. 

sausis 

I. Rodaitienė  Informacija paskelbta mokyklos interneto svetainėje 

adresu 

http://bukoniumokykla.lt/files/Jonavos%20r.%20Buk

oniu%20MDC%20korupcijos%20prev%20programa

%202019-2021.pdf 

2. Susitikimai su 

policijos, 

prokuratūros, teismų 

pareigūnais 

Kasmet D. Autukienė 

I. Rodaitienė 

Mokiniai ir Mokyklos darbuotojai supažindinami su 

antikorupcine veikla 

3. Antikorupcinio 

švietimo temas 

integruoti į 

ekonomikos, 

pilietiškumo 

pagrindų, istorijos, 

dorinio ugdymo 

(etikos, tikybos) 

mokomuosius 

dalykus ir klasių 

vadovų veiklą 

Kasmet Dalykų 

mokytojai 

Klasių vadovai 

Mokiniai supažindinami su savivaldos principais, 

ugdomos antikorupcinės nuostatos 

4. Mokyklos interneto 

svetainėje skelbti 

planuojamų pirkimų 

suvestines, Mokyklos 

viešųjų pirkimų 

taisykles ir tarpinių ir 

metinių finansinių 

ataskaitų rinkinius 

Kasmet I.Rodaitienė 

J. Autukas 

Informacija paskelbta mokyklos interneto svetainėje 

adresu 
http://bukoniumokykla.lt/LT/menu/viesieji-pirkimai 
http://bukoniumokykla.lt/LT/menu/finansiniu-ataskaitu-
rinkiniai 

5. Kontroliuoti 

Mokyklai gautos 

labdaros, paramos, 

spec. lėšų  

panaudojimą 

Nuolat I.Rodaitienė Užtikrinama skaidri ir veiksminga veikla Mokykloje 

6. Užtikrinti skaidrų 10 

kl. mokinių PUPP 

organizavimą ir 

vykdymą 

Kasmet D. Autukienė Užtikrinama skaidri ir aiški organizavimo ir 

vykdymo tvarka Mokykloje 

7. Pažymėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną 

Mokykloje, 

organizuoti įvairius 

renginius (paskaitas, 

piešinių, plakatų ir 

rašinių konkursus, 

apskritus stalus, 

diskusijas, pokalbius 

Kasmet 

gruodžio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas 

Klasių vadovai 

Ugdoma nepakanti korupcijai mokinių pilietinė 

pozicija 

about:blank
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about:blank
about:blank


klasių valandėlių 

metu) 

8. Mokyklos metinę 

veiklos ataskaitą 

teikti mokytojų 

tarybai ir Mokyklos 

tarybai 

Kasmet D. Autukienė Vykdomas Mokyklos bendruomenės narių 

informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir 

ūkinę veiklą 

9. Viešai skelbti 

Mokyklos interneto 

svetainėje informaciją 

apie laisvas darbo 

vietas 

Nuolat D. Autukienė Informacija viešinta mokyklos interneto svetainėje 

adresu 
http://bukoniumokykla.lt/LT/menu/darbo-vietos 

ir Lietuvos užimtumo tarnybos interneto svetainėje 

10. Skaidriai vykdyti 

mokytojų, darbuotojų 

priėmimą ir atleidimą 

iš darbo 

Nuolat D. Autukienė Užtikrinamas skaidrus mokytojų, darbuotojų 

priėmimas ir atleidimas iš darbo 

11. Sistemingai atnaujinti 

skelbti Mokyklos 

interneto svetainėje 

galiojančias taisykles, 

tvarkas 

Nuolat D. Autukienė Informacija atnaujinta ir paskelbta mokyklos 

interneto svetainėje adresu 
http://bukoniumokykla.lt/LT/menu/bendruomenes-
susitarimai 

12.  Asmenų, įgaliotų 

vykdyti korupcijos 

prevenciją ir jos 

kontrolę paskyrimas 

Nuolat D. Autukienė 

 

Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus 2018-12 įsakymu Nr. paskirtas 

atsakingas žmogus 
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