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JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2017-2020 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jonavos suaugusiųjų švietimo centro (toliau – Centras) 2017-2020 metų korupcijos
prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo
Centre galimybėms mažinti.
2. Programos paskirtis – formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją, gerinti teisinį
sąmoningumą Centre ir užtikrinti skaidrią bei veiksmingą įstaigos ir jos darbuotojų veiklą.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
3. Centras savo veiklą grindžia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Jonavos rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, Jonavos rajono mero potvarkiais, Jonavos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymais, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo įsakymais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Centro
veiklos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis.
4. Vykdant veiklą, Centre išduodami pradinio, pagrindinio, vidurinio

išsilavinimo

pažymėjimai, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus. Išduodant šiuos
dokumentus, laikomasi blankų apskaitos tvarkos.
5. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu
6. Centro direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą Centro tarybai,
Jonavos rajono savivaldybės tarybai. Centro bendruomenė informuojama apie mokinio krepšelio,
aplinkos, 2 proc., specialiųjų programų lėšų panaudojimą.
7. Antikorupcinio švietimo temos integruojamos į pilietiškumo pagrindų, etikos, istorijos,
ekonomikos, istorijos dalykus, klasės vadovų veiklą, neformaliojo švietimo renginius.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
8. Programos tikslai:
8.1. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą įstaigos veiklą;

8.2. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
8.3. ugdyti bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai pilietinę
poziciją.
9. Korupcijos prevencijos programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:
9.1. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų aiškūs, skaidrūs ir atviri ir Centro
bendruomenei;
9.2. skatinti mokinius būti aktyviais visuomenės nariais, supažindinti su savivaldos principais,
formuoti vertybines nuostatas;
9.3. vykdyti antikorupcinį švietimą Centre.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
13. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti
vykdytojai.
14. Programa skelbiama Centro svetainėje.
__________________________

