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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ 2014-2016 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ 2014-2016 metų korupcijos prevencijos programa
(toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti
lopšelyje-darželyje.
2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę,
veiksmingesnę ir vešesnę lopšelio-darželio “Giliukas“ darbuotojų veiklą.
3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir
informavimas.
4. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
Lopšelio-darželio “Giliukas“ veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės
nutarimai, Švietimo ir kiti įstatymai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Savivaldybės tarybos
sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai, Švietimo skyriaus vedėjo
įsakymai, kiti teisės aktai.
Lopšelis-darželis “Giliukas“ vykdo šias švietimo programas: l.-d. „Giliukas“ ikimokyklinio
ugdymo programą, Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programą, „Reabilitacinės veiklos
programą“ „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, tarptautinė programą
„Zipio draugai“.
Organizuoja vaikų maitinimą. Teisės aktų nustatyta tvarka sudaro galimybes maitintis
darbuotojams.
Teikia, tėvų pageidavimu, papildomo ugdymo paslaugas – šokių mokymas, teatro klasė,
sportinio karate treniruotės .
Vaikai į lopšelio-darželio „Giliukas“ grupes priimami, pagal Klaipėdos savivaldybės tarybos
2013-12-18 sprendimą Nr. T2-316, prašymus dėl vaikų priėmimo į grupes užregistruodami
informacinėje sistemoje, esančioje Savivaldybės interneto tinklapyje ( www.klaipeda.lt) .
Lopšelio-darželio “Giliukas“ internetinėje svetainėje skelbiamos ketvirtinės ir metinės
finansinės ataskaitos, darbuotojų atlyginimų vidurkiai.
Viešieji pirkimai vykdomi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis lopšeliodarželio “Giliukas“ viešųjų pirkimų taisyklėmis. Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir L.-d.
„Giliukas“ internetinėje svetainėje skelbiamas pirkimų planas, teikiama praėjusių metų ataskaita.
Lopšelio-darželio “Giliukas“ bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, lėšų
panaudojimą, sprendžiami lėšų taupymo klausimai. Direktoriaus įsakymu patvirtinta Paramos
skirstymo ir panaudojimo kontrolės komisija, kuri renkasi į posėdžius ir svarsto paramos lėšų
panaudojimą, rašomi protokolai. Bendruomenės informaciniuose stenduose talpinama informacija
apie panaudotas paramos lėšas per metus.
Direktorė kasmet pildo privačių interesų deklaraciją. Metų pradžioje teikia tarybai savo veiklos
metinę ataskaitą.
Grupių tėvų komitetai mokslo metų pabaigoje atsiskaito grupės bendruomenei kokia parama
buvo teikta grupei, užprotokoluoja.

Korupcijos prevencijos programa lopšelyje –darželyje “Giliukas“ buvo vykdoma.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Programos tikslai:
5.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
5.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje-darželyje; „Giliukas“
5.3. ugdyti bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui
pilietinę poziciją.
6. Korupcijos prevencijos programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:
6.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;
6.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami lopšeliodarželio „Giliukas“ bendruomenei;
6.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą įstaigoje;
6.4. skatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti įstaigos savivaldoje.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
8. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti
vykdytojai.
9. Programa įsigalioja nuo 2014 m. kovo 19 d.
10. Programa skelbiama lopšelio-darželio “Giliukas“ svetainėje www.emigna.giliukas.lt

