
IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS
2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

PRITARTA
Ignalinos Miko Petrausko 
muzikos mokyklos tarybos

2019-02-01 posėdyje, 
protokolo Nr.MT-2

Eil. 
Nr.

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo kriterijai Įgyvendinimo rezultatai

1. Parengti veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti 
korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą

Įvertintos veiklos sritys, kuriose  
egzistuoja korupcijos pasireiškimo 
galimybė

Mokyklos savivaldai  (Mokyklos tarybos 
2018-01-20  posėdžio protokolas Nr. MT- 1)  
pristatytos veiklos sritys, kuriose gali 
egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2. Sudaryti mokinių priėmimo į mokyklą vertinimo ir 
atrankos komisiją

Direktoriaus įsakymu patvirtinta Mokinių 
priėmimo į mokyklą vertinimo ir atrankos
komisija, vadovaudamasi Mokinių 
priėmimo į mokyklą vertinimo ir atrankos
komisijos organizavimo bei vykdymo 
tvarkos aprašu,  organizuoja mokinių į 
mokyklą priėmimą

2018 m. gegužės 31 d.  direktoriaus įsakymu 
Nr.OV-32 sudaryta mokinių priėmimo į 
muzikos mokyklą vertinimo ir atrankos 
komisija; komisija vykdė 2018 m. birželio 
5,6 d. ir 2018 m. rugpjūčio  vaikų į muzikos 
mokyklą priėmimą.

3. Informuoti mokyklos bendruomenę apie mokyklos 
ugdomąją, finansinę, ūkinę veiklas

Mokyklos metinės veiklos ataskaita 
mokyklos, mokytojų taryboms.

Mokytojai informuoti apie mokyklos 
finansinę, ūkinę veiklą (Mokytojų tarybos 
2018-12-27 posėdžio protokolas Nr. Mok.T-
4); 
Mokyklos bendruomenei teikta direktoriaus 
2018 metų veiklos ataskaita  (informacija 
mokyklos interneto svetainėje, Mokyklos 
tarybos 2019-02-01 posėdžio protokolas 
Nr.MT-2).

4. Kontroliuoti mokyklai gautos labdaros, nebiudžetinių
lėšų panaudojimą

Nebiudžetinių lėšų panaudojimo ataskaita 
mokyklos tarybai

Apie nebiudžetinių lėšų panaudojimą, 
turimas nebiudžetines lėšas informuota 



mokyklos taryba (Mokyklos tarybos 2018-
05-29 posėdžio protokolas Nr.MT-3, 
mokyklos tarybos 2018-11-21 posėdžio 
protokolas Nr.MT-6).

5. Skelbti teisės aktų nustatyta tvarka interneto 
svetainėje  informaciją apie numatomus, vykdomus 
viešuosius pirkimus ir jų rezultatus 

Užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas; 
visuomenė informuota apie planuojamus 
ir įvykdytus pirkimus 

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos
2018 metų viešųjų pirkimų planas 
patvirtintas 2018 m. kovo 26 d. direktoriaus 
įsakymu Nr.OV-21; viešųjų pirkimų planas 
paskelbtas mokyklos interneto svetainėje

6. Viešai skelbti mokyklos interneto svetainėje 
informaciją apie laisvas darbo vietas

Informuojami suinteresuoti asmenys 2018 m. birželio-rugpjūčio mėn. mokyklos 
interneto svetainėje paskelbta informacija 
apie laisvas fortepijono mokytojo, vyr. 
finansininko pareigybes.

7. Užtikrinti, kad 5-7 klasių mokinių tėvai (globėjai, 
rūpintojai) turėtų galimybę anoniminėse anketose 
pareikšti savo nuomonę apie mokykloje vykdomą 
veiklą 

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

2018 m. birželį atlikta mokinių (globėjų, 
rūpintojų) tėvų anoniminių apklausų (anketų)
apie mokyklos veiklos viešumą ir skaidrumą 
analizė. Atsižvelgiant į analizės išvadas 
rengiamas metų veiklos planas.  

8. Sudaryti sąlygas atsakingam mokyklos darbuotojui 
už korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolės 
vykdymą dalyvauti savivaldybės organizuojamuose 
mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos 
srityse 

Pagerės žinių kokybė apie korupcijos 
prevenciją

Atsakingas mokyklos darbuotojas už 
korupcijos prevenciją ir korupcijos kontrolės 
vykdymą 2018 m. rugsėjo 27 d. dalyvavo 
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
organizuotuose korupcijos prevencijos 
mokymuose. 
(Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjos Editos 
Rastenienės informacija mokyklos el. pašte, 
2018-09-12 12:55).

Jūratė Čibirienė                                                                                         mokytoja, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą mokykloje


