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Įgalioti subjektai, nustatę korupcijos pasireiškimo tikimybę.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis valstybės ar savivaldybės 

įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijomis, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje atliktas veiklos sričių atitikties Korupcijos 

prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. numatytiems kriterijams nustatymas. Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes jos atitinka Korupcijos prevencijos 

įstatymo 6 str. 4 d. nustatytus kriterijus. Informacija apie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą pateikta įstaigos direktoriui.  

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. birželio 23 

d. raštu Nr. 4-01-4740 pateiktas rekomendacijas, Elektrėnų savivaldybės antikorupcijos komisijos 

2017 m. rugpjūčio 21 d. posėdžio metu pateiktas rekomendacijas ir į Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazijos veiklos sritis, nuspęsta korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atlikti gimnazijos 

bendrojo ugdymo – mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos srityje. 

Vertinimą Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos  bendrojo ugdymo srityje atliko 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Griščenkienė.  

 

Analizuojamas laikotarpis:   2016 m. III ketv. pradžia–2017 m. II ketv. pabaiga. 

 

Vertinta veiklos sritis — _____Gimnazijos bendrasis ugdymas. Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka.____________________________________________. 

Ši veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punktą 

(daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo). 

 

Atlikti vertinimo veiksmai. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas vadovaujantis valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijomis. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą gimnazijos bendrojo ugdymo – 

mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos veiklos srityje vertinti šią 

veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai: 

1. 2015-16 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planai (patvirtinti LR švietimo ir mokslo ministro 2015-05-06 įsakymu Nr. V-457, 

planai keisti LR švietimo ir mokslo ministro 2015-06-16 įsakymu Nr.V-614) 6 skirsnio 41 punktas. 

2. Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo darbo grupės sudarymas 

ir darbo grupės koordinatoriumi direktoriaus pavaduotojos ugdymui D. Levickaitės  skyrimas.  

( 2016-10-31 Nr. 4V-202 

              3. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

tvarkos aprašas  (patvirtinta Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus 2016-12-29, įsakymu 

Nr. 4V-250). 
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Veiklos įgyvendinimas. 

Mokinių individualios pažangos fiksavimo ir analizės aprašo veikla vykdoma nustatytais lygiais:  

Mokinys -  dėstantis mokytojas - klasės auklėtojas – administracija – pagalbos teikimo specialistai. 

Mokinys: 1. Mokinio įsivertinimas baigus pamokų etapą, pusmetį, metus, fiksuojamas apie 

padarytą pažangą kontrolinių darbų sąsiuviniuose (segtuvuose). 

2. Signalinių pusmečių ir pusmečių analizė, įsivertinimas - mokiniai pildo Vaiko individualios 

pažangos lapus, kurie yra mokinių asmens bylose.  

Dėstantis mokytojas: 1. Stebi kiekvieno mokinio individualią pažangą, naudoja ST, PUPP profilius 

individualizuojant veiklą pamokoje (Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės susirinkimo 

protokolai Nr.14 2016-11-15, Nr.15 2016-1128), (Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimo 

protokolas Nr.7 2016-10-26), inicijuoja mokinio įsivertinimą baigus pamokų etapą – fiksuojama 

TAMO elektroniniame dienyne (2016-2017 m. m., 2017-2018 m.m.) 

 Klasės auklėtojas: stebi mokinio lankomumą, individualiai kalba su mokiniais, jų tėvais, aptaria 

signalinius pusmečius ir pusmečius, tvarko asmens bylas - – fiksuojama TAMO elektroniniame 

dienyne (2016-2017 m. m., 2017-2018 m.m.) 

 Administracija: 1. stebi ugdomąją veiklą (Tarnybinis pranešimas - dėl mokymosi pagalbos teikimo 

3-4 klasių mokiniams, 2016-12-28.2). Analizuoja signalinio pusmečio ir pusmečio, ST, PUPP, BE  

rezultatus,  (mokytojų tarybos posėdis – protokolas 2016-08-13, Nr.6). 

 Pagalbos mokiniui specialistai: Inicijuoja tyrimus ir analizuoja rezultatus (mokytojų tarybos 

posėdis 2016-06-14 Nr.5 – gimnazijos psichologės R. Baleišienės analizė apie mokinių pamokų 

praleidimo priežastis, išplėstinis direkcinis pasitarimas dėl mokinių 1-o pusmečio rezultatus – 

protokolas 2017-02-14, Nr.2), VGK pagalbos teikimas mokiniams – protokolai nuo 2016 09 

Nr.15VGK-27 iki  2017- 06 – 13 Nr.15VGK -25). 

Išvados ir rekomendacijos.  

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 

bendrojo ugdymo srityje - mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka, kurio 

metu vertinti minėti teisės aktai, bendrauta su darbuotojais vykdančiais funkcijas šioje veiklos 

srityje bei mokiniais. Nustatyta, kad teisės aktai, kuriais vadovaujamasi vykdant šią veiklą, aiškiai 

ir išsamiai reglamentuoti juose aiškiai nustatyta priimtų sprendimų ar veiklos kontrolė ir 

atskaitomybė. Pareigybių aprašymuose aiškiai nustatytos asmenų vykdančių šią veiklą funkcijos ir 

pareigos, kompetencija, jos ribos bei atskaitomybė. Priimti vidiniai teisės aktai kuriuose aiškiai 

detalizuota įstaigos veikla vertinamoje srityje. Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

nenustatyta. Skundų vertinamoje veiklos srityje dėl subjektų veikimo ar neveikimo, ar neteisėto 

veikimo gauta nebuvo. Vertinimo metu neatitikimų teisės aktams nenustatyta. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė - Bendrasis ugdymas - mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos veiklos srityje gali pasireikšti tik dėl darbuotojų, 

vykdančių funkcijas šioje veiklos srityje, neatsakingumo, nesąžiningumo, pasinaudojimo tarnybine 

padėtimi, įgaliojimų viršijimo ar kitų trečiųjų asmenų, dalyvaujančių šioje veiklos srityje, bandymų 

paveikti darbuotojus teikiančius paslaugas savo naudai.  

Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, galima teigti, kad vertintoje veiklos srityje 

korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja minimaliai, nes ji kontroliuojama šią veiklos sritį 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Rekomendacijos.. Skatinti moksleivius dalyvauti gimnazijos antikorupcinėje veikloje.  

 

 

Direktorius         Egidijus Kontrimas 

 

 

 

Aurelija Griščenkienė 


