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AKMENES RAJONO DABIKINES SPECIALIOSIOS MOKYKLOS KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Akmenes rajono Dabikines specialiosios mokyklos korupcijos prevencijos
programa (toliau - Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo keliq
uZkirtimui.

2. Programa grindZiama korupcijos prevencija, mokyklos bendruomenes nariq
antikorupciniu Svietimu ir mokymu, siekiant kompleksi5kai Salinti Sio neigiamo socialinio
rei5kinio prieZastis ir s4lygas.

3. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis Svietimas ir
informavimas.

4. Kovos su korupcija programa igyvendinama vadovaujantis Siais principais:
4.1. teisetumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, lstatymq ir kitq teises aktq reikalavimq;
4.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali biiti visi

asmenys;
4.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas

derinant visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga
informacija ir teikiant vienas kitam kitokiq pagalbq;

4.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikdnimas
nuolat tikrinant ir perZilrint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei
teikiant pasitilymus del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo institucij ai.

II. SITUACIJOS ANALIZE

5. Akmenes rajono Dabikines specialioji mokykla - Savivaldybes biudZetine istaiga,
savo veikl4 grindLia, igyvendindama2013-2022 mefi4, valstybines Svietimo strategijos nuostatas,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, BiudZetiniq istaigq ir kitais istatymais,
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Akmenes rajono savivaldybes
tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybes administracijos direktoriaus lsakymais.
Pagrindine veiklos r[Sis - Svietimas. Mokykloje igyvendinamos priesmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir socialiniq igudZiq (darbinio ugdymo) programos. Kitos veiklos rfiSys
nekilnojamojo turto, priklausandio nuosavybes ar kita teise, nuoma, mokiniq maitinimas.

6. Mokyklos direktorius, vyriausias buhalteris kasmet atsiskaito uZ [king - finansing
veikl4 Mokyklos tarybai, Mokytojq tarybai, Akmenes rajono savivaldybes tarybai.

7. Mokyklos svetaineje skelbiama planuojamq metiniq pirkimq suvestind,
supaprastintq vieSqfq pirkimq taisykles, Mokyklos veiklos planas, Mokyklos strateginis planas,
Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartq (VSAFAS) ataskaitos.
Mokyklos taryba kasmet informuojama apie metini bi:udiet4, dalyvauja, planuojant mokyklos
biudZeto poreikius, sprendZiant le5q taupymo klausimus. Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitos
kasmet pateikiamos Akmenes rajono savivaldybes tarybai.

8. Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo igaliojimus,
pateikg privadiq interesq deklaracijas.



9. Kasmet mokslo metq pradZioje mokiniai ir mokiniq tevai, globejai/r[pintojai
supaZindinami su,,Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarka".

10. Antikorupcinio ugdymo programos yra integruojamos i dorinio ugdymo
(etikos/tikybos), pilieti5kumo pagrindq, istorijos, ekonomikos mokomuosius dalykus bei klasiq
valandeliq uZsiemimus.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

11. TIKSLAS - uZtikrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 mokykloje formuojant
bendruomenes nariq pilieting antikorupcing pozicij4, didinant teisin! s4moningumE.

12.UZDAYINIAI:
12.1. siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai botq skaidms, atviri ir prieinami

mokyklos bendruomenei;
12.2. uZtikrinti veiksmingq ir krypting4 antikorupcinio Svietimo priemoniq

igyvendinim4;
12.3. ugdyti jaunq Zmoniq antikorupcines nuostatas, nepakandiq korupcijos augimui

pilieting pozicijq, pletoti antikorupcing kultlr4.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Kovos su korupcija programai igyvendinti sudaromas priemoniq planas, kuriame
numatomos priemones, jq igyvendinimo laikas/trukme bei vykdyojai.

14. Kovos su korupcija programa ir priemoniq planas skelbiamas mokyklos
svetaineje.

15. Programos igyvendinimo kontrolg vykdo direktoriaus isakymu lgaliotas asmuo.


