IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLA
2016 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA
Eil.
Nr.

Priemonės

Įgyvendinimo kriterijai

Įgyvendinimo rezultatai

pavadinimas

1.

Veiklos sričių (antikorupciniu požiūriu), dėl kurių gali
kilti interesų konfliktas vertinimas

Įvertinimas veiklos sričių, kuriose
nustatytas didelis ar vidutiniškas
korupcijos rizikos skaičius

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įstaigų
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijomis, analizuotas laikotarpis nuo
2016 m. sausio mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn.
ir įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė
mokykloje. Atsakingas darbuotojas už
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
mokykloje pateikė direktoriui mokyklos veiklos
sritis, kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Šios sritys bus įtrauktos
į 2017 m. korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių planą

2.

Sistemingai atnaujinti galiojančias veiklos tvarkas ir
taisykles

Pakeistų tvarkų ir taisyklių skaičius

Atnaujinta:
 Ignalinos Miko Petrausko muzikos
mokyklos instrumentų nuomos tvarkos
aprašas; direktoriaus 2016-01-21
įsakymas Nr.O.V-6 „Dėl muzikos
instrumentų nuomos tvarkos aprašo ir
muzikos instrumentų nuomos sutarties
formos patvirtinimo“;
 Ignalinos Miko Petrausko muzikos
mokyklos finansų kontrolės taisyklės;
direktoriaus 2016-09-22 įsakymas Nr.
O.V-49 „Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokyklos finansų kontrolės

taisyklių patvirtinimo“
3.

Teikti mokyklos metinę veiklos ataskaitą mokytojų
tarybai, mokyklos tarybai

Mokyklos direktoriaus veiklos
ataskaitos

Direktoriaus 2015-2016 m. m. mokyklos
veikos ataskaita Mokyklos tarybai; mokyklos
tarybos 2016-05-24 posėdžio protokolas
Nr.M.T-3

4.

Kontroliuoti mokyklai gautos labdaros, nebiudžetinių
lėšų panaudojimą

Nebiudžetinių lėšų panaudojimo
ataskaita mokyklos tarybai

Su nebiudžetinių lėšų panaudojimu
supažindinta Mokyklos taryba (2017-01-05,
protokolo Nr. MT-1)

5.

Atsiskaityti (pateikiant viešųjų pirkimų dokumentus )
mokyklos administracijai ir atsakingam asmeniui už
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą mokykloje
apie įvykdytus viešuosius pirkimus

Įvykdytų viešųjų pirkimų skaičiaus
santykis su viešai paskelbtų viešųjų
pirkimų skaičiumi

Viešųjų pirkimų organizatoriaus ataskaita apie
2016 m. įvykdytus viešuosiuis pirkimus;
Direkcinio pasitarimo 2016-12-06 protokolas
Nr.D-7

6.

Įvertinti mokyklos veiklos sritis, kuriose egzistuoja
tikimybė korupcijos apraiškoms (lėšų efektyvus
panaudojimas, turto apskaita, vidaus audito analizė ,
vaikų priėmimas į ugdymo įstaigą)

Finasinių ataskaitų, mokyklos
darbuotojų atlyginimų vidurkių
skelbimas, vaikų priėmimo į
mokyklą tvarkos bei sąrašų viešas
skelbimas mokyklos interneto
svetainėje

Mokyklos interneto svetainėje viešai skelbiama
ir atnaujinama informacija mokyklos finasinių
ataskaitų, darbuotojų atlyginimų vidurkių,
vaikų priėmimo į mokyklą tvarka, skelbiamas
priimtų į muzikos mokyklą mokinių sąrašas

PRIEMONĖS ADMINISTARVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMUI DIDINTI
1.

Užtikrinti, kad mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turėtų
galimybę anoniminėse anketose pareikšti savo nuomonę
apie mokykloje vykdomą veiklą. Sudaryti galimybę
interesantams palikti žinutes ar skambinti.

Gaunamų anonimiškų pranešimų
skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir
teigiamų pranešimų skaičiaus
analizė, išvados.

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje 7 klasės
mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pildo
anonimines anketas apie teikiamų paslaugų
kokybę; anoniminių anketų atsakymai
analizuojami, teikiamos išvados veiklos
tobulinimui.
Mokyklos interneto svetainės lankytojams
sudarytos sąlygos pateikti klausimus apie
mokyklos vykdomą veiklą ir pan.

2.

Dalyvauti mokyklos administracijos darbuotojams,
korupcijos prevencijos komisijos nariams savivaldybės

Darbuotojų, įgijusių specializuotų
žinių skaičius, aukštesnė jų

Mokyklos direktoriaus 2016-09-20 dalyvavimas
renginio „Norvegijos karalystės patirtis, vietos

organizuojamuose seminaruose korupcijos prevencijos
srityse

Jūratė Čibirienė

kvalifikacija

savivaldos tvarus vystymasis, saugi ir
harmoninga aplinka“ 2 dienų teorinio ir
praktinio mokymo programoje „Vietos
savivaldos tvarus vystymasis, saugi ir
harmoninga aplinka. Antikorupcinių sistemų ir
programų vaikimas Norvegijos ir Lietuvos
savivaldybėse. Antikorupcinės programos
priemonė (valstybės tarnybos etika ir jos
taikymas Norvegijoje). Imuniteto tarnybų
veikla, patirtis ir poveikis savivaldai “

vyresn. mokytoja, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą mokykloje

