
ŠIRVINTŲ PRADINĖS MOKYKLOS  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2017 METAIS 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Tikslas Rezultatai Vykdytojas 

1. Savivaldybių įstaigų 

interneto svetainėse įdėti 

reklamines juostas su 

nuoroda, kur kreiptis 

susidūrus su korupcijos 

apraiškomis. 

Informacijos sklaida apie 

tai, kur kreiptis susidūrus 

su korupcija.  

Mokyklos internetinėje svetainėje įdėta 

reklaminė juosta.  

Mokyklos IKT specialistas.  

2. Diegti antikorupcinio 

švietimo programas 

mokyklose. 

Skatinti mokyklas diegti 

antikorupcinio švietimo 

programas, pedagogų ir 

mokinių domėjimąsi 

korupcijos prevencija ir 

pilietiškumo ugdymu. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtinta antikorupcinio ugdymo programa, 

parengta VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centrui 

bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnyba ir antikorupcinio 

ugdymo metodinė priemonė „Antikorupcinio 

ugdymo galimybės bendrojo lavinimo 

mokykloje“ labiau orientuotos į pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo pakopos mokinių 

antikorupcinį ugdymą.  

Atsižvelgiant į pradinio ugdymo programos 

mokinių amžių antikorupcinio ugdymo 

programos elementai yra integruojami į 

ugdymo procesą ir mokomuosius dalykus: 

pasaulio pažinimą, dorinį ugdymą, neformalųjį 

vaikų švietimą, klasės vadovų veiklą.  

Integravimas vyksta vedant integruotas 

pamokas, organizuojant akcijas, vykdant 

projektus, vedant klasių valandėles, spaudos 

pranešimų apžvalgas ir kt. 

Taikomi metodai: pokalbiai, situacijų analizė, 

diskusijos, ,mokymasis iš pavyzdžių ir kt.  

Antikorupcinio ugdymo 1–4 klasėse temos:  

„Mano teisės ir pareigos“, „Klasės taisyklių 

Antikorupcinio ugdymo 

elementų integravimą į 

ugdomąją veiklą, veiklų 

planavimą su kiekvienu 

mokytoju aptaria direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

už programos elementų 

diegimą - pradinių klasių 

mokytojai, už popamokinį 

antikorupcinį ugdymą – 

socialinis pedagogas. 



sudarymas“, „Ar galima papirkti kitą?“, „Kaip 

padėkoti gydytojui? Mokytojui?“, „Šventinės 

dovanos“, „Su krepšinio kamuoliu“, „Mano 

teisės = mano pareigos“, „Klasės seniūno 

rinkimai“, „Kodėl man čia gyventi gera“, 

„Policijos pareigūno profesija“, „Aš 

neabejingas“, „Ką reiškia būti pilietišku?“ ir kt. 

 

3. Organizuoti konkursą ar 

diskusiją Tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti. 

Bendradarbiaujant su 

kompetentingos 

valstybinės institucijos 

specialistais, rengti 

pokalbius, susitikimus 

antikorupcijos 

klausimais. 

Mokymai taikomi ankstyvosios prevencijos 

programoje „Antras žingsnis“ 12-oje klasių. 

Klasių valandėlės. 

Knygų antikorupcine tematika pristatymas 

mokyklos bendruomenei. 

1-4 klasių mokytojai, 

socialinis pedagogas. 

 

 

Administracijos darbuotojai, 

bibliotekininkė. 
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