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Nr.

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, nuspręsta korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atlikti gimnazijos ugdymo
proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos srityje.
Vertinimą Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos
bendrojo ugdymo srityje atliko
direktoriaus pavaduotoja Aurelija Griščenkienė.
Analizuojamas laikotarpis: 2020 m. III ketv. pradžia–2021 m. II ketv. pabaiga.
Vertinta veiklos sritis — Bendrasis ugdymas. Gimnazijos ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu tvarka (Patvirtinta Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 4V-123).
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 ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos (Patvirtinta Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 4V-123) veiklos srityje vertinti šią veiklos sritį
reglamentuojantys teisės aktai:
1. Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas (papildymai dėl hibridinio mokymo).
Bendrasis ugdymas ( (Vilnius, Nacionalinė švietimo agentūra, 2021).
2. Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu
Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų
aprašo patvirtinimo“.
3. „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“ (2018-04-12 direktoriaus
įsakymas Nr.4V-95, pakeitimai 2020-09-22 direktoriaus įsakymas Nr. 4V-134).

4. Elektrėnų “Versmės” gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir
fiksavimo bei mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtinta 2020-10-16, Nr.
4V-155).
5. Bendrųjų ugdymo planų nuostatos.
Veiklos įgyvendinimas
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu
tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis
1. „Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas. (Vilnius, Nacionalinė švietimo
agentūra, 2020)“,
2. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049
„Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas”.
3. Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu
Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų
aprašo patvirtinimo“.
Gimnazijos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo
proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių
ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali
priimti ugdymo organizavimo sprendimus: ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu
mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma
kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Gimnazijos direktorius sprendimą ugdymo procesą
ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu priima “Mokymosi pagal formaliojo švietimo
programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo
mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta
tvarka.
Ugdymo procesą ar jo dalį organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, gimnazija
priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti,
atsižvelgdama į Bendrųjų ugdymo planų nuostatas ir vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo
proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.
Nuotolinis mokymas organizuojamas naudojant TAMO (pagrindinė privaloma), MICROSOFT
TEAMS (privaloma eversme.lt paskyra) ir kt. platformas, mokytojui ir mokiniams susitarus. Dalykų
mokytojai pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniams ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdami į
mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus. Pamokos yra vykdomos pagal
patvirtintą tvarkaraštį. Stebima ir fiksuojama mokinių pažanga ir pasiekimai („Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“ (2018-04-12 direktoriaus įsakymas Nr.4V-95, pakeitimai
2020-09-22 direktoriaus įsakymas Nr. 4V-134).
Švietimo pagalbos specialistai (psichologė, mokytojo padėjėja, socialinė pedagogė) yra
įpareigoti stebėti mokinių emocinę sveikatą, teikti švietimo pagalbą ir koordinuoti susitarimus dėl

mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų (Elektrėnų “Versmės” gimnazijos mokinių individualios
pažangos stebėjimo ir fiksavimo bei mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtinta 202010-16, Nr. 4V-155).
Išvados ir rekomendacijos.
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos bendrojo
ugdymo srityje – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu
būdu tvarka, kurio metu vertinti minėti teisės aktai, bendrauta su dalykų mokytojais, mokiniais ir jų
tėvais (nuolat buvo vykdomos mokytojų, mokinių ir jų tėvų apklausos per TAMO platformą).
Nustatyta, kad teisės aktai, kuriais vadovaujamasi vykdant šią veiklą, aiškiai ir išsamiai
reglamentuoti, juose aiškiai nustatyta priimtų sprendimų ar veiklos kontrolė ir atskaitomybė.
Gimnazija užtikrina teisės aktų numatyta tvarka asmens duomenų apsaugos, kibernetinės saugos,
autorinių teisių, smurto, patyčių prevencijos nuostatų laikymąsi. 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 – gimnazijos ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu 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. Rizikos veiksniai nenustatyti.
Rekomendacijos. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdu tvarkos aprašą atnaujinti ir papildyti, remiantis „Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si)
vadovas (papildymai dėl hibridinio mokymo). Bendrasis ugdymas ( (Vilnius, Nacionalinė švietimo
agentūra, 2021).
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