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KAUNO MIESTO ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO  

DARBO GRUPĖS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė yra Kauno miesto 

savivaldybės teritorijoje veikianti grupė, sudaryta iš Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų 

tarnybos atstovo/ų, įvairiose mokyklose dirbančių administracijos atstovų ir mokytojų, vykdanti 

antikorupcinę veiklą mokyklose bei korupcijos prevencijos gerosios patirties sklaidą. 

2. Kauno miesto antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos 

komisijos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Kauno miesto 

savivaldybės teisės aktais, kitais korupcijos prevenciją reglamentuojančiais dokumentais. 

3. Kauno miesto antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė (toliau – grupė) savo 

veiklą grindžia humaniškumo, demokratiškumo, viešumo ir atsinaujinimo, tolerancijos principais ir 

vadybos profesionalumu, pedagogine iniciatyva ir bendradarbiavimu. 

4. Grupės vykdoma antikorupcinio mokinių ugdymo veikla – mokinių antikorupcinių 

nuostatų ugdymas ir korupcijos prevencija, skirta gerinti antikorupcinį ugdymą keičiantis gerąja 

patirtimi, vykdant korupcijos prevencijos politiką švietimo įstaigose, bendradarbiaujant su 

visuomeninėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos 

srityje. 

5. Grupės nuostatus rengia grupės nariai. Grupės nuostatus, sudėtį, veiklos planą 

kiekvieniems mokslo metams tvirtina Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorius. 

 

II SKYRIUS 

ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Grupės tikslas – inicijuoti ir koordinuoti antikorupcinį mokinių ugdymą Kauno 

bendrojo ugdymo mokyklose. 

7. Grupės uždaviniai: 

7.1. telkti pedagoginius darbuotojus antikorupcijos politikai įgyvendinti ir skatinti 

mokinių ugdymą miesto bendrojo ugdymo mokyklose; 
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7.2. inicijuoti švietėjišką veiklą korupcijos prevencijos temomis; 

7.3. plėtoti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą dalytis gerąja korupcijos prevencijos 

patirtimi; 

7.4. organizuoti užsiėmimus, renginius antikorupcinio ugdymo temomis miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. 

 

III SKYRIUS 

ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO DARBO GRUPĖS STRUKTŪRA 

 

8. Grupę sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 11 narių. Grupės sudėtis tvirtinama 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus įsakymu. 

9. Grupės nariai renkami ne ilgesniam kaip trejų mokslo metų laikotarpiui visuotiniame 

miesto mokyklų darbuotojų, atsakingų už antikorupcinį ugdymą, susirinkime. 

10. Grupės pirmininką ir sekretorių renka grupės nariai slaptu/atviru balsavimu. 

Rinkimai galioja, jeigu dalyvavo 2/3 grupės narių. 

 

IV SKYRIUS 

ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS 

ORGANIZAVIMAS 

 

11. Grupė veikia prie Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, jos veiklą koordinuoja šios 

įstaigos direktoriaus paskirti darbuotojai, bendradarbiaudami su Švietimo skyriaus specialistais. 

12. Grupei vadovauja pirmininkas, kuris už grupės veiklą atsiskaito pasibaigus 

kadencijai miesto mokyklų darbuotojų, atsakingų už antikorupcinį ugdymą, susirinkime. 

13. Grupės veiklos planas ir veiklos ataskaita rengiama mokslo metams. 

14. Grupės nariai renkasi ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Grupės posėdis yra 

teisėtas kai dalyvauja 2/3 grupės narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma atviru 

balsavimu. 

Jei yra vienodas balsų skaičius, sprendimą lemia pirmininko balsas. Galimi atviri grupės 

posėdžiai. 

15. Grupės posėdžiai gali būti protokoluojami. Grupės protokolus tvarko grupės 

sekretorius. Grupės veiklos dokumentai saugomi penkerius metus Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centre. 
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V SKYRIUS 

ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO DARBO GRUPĖS NARIŲ TEISĖS IR 

PAREIGOS 
 

16. Grupės narių teisės: 

16.1.teikti siūlymus dėl metodinės, organizacinės veiklos koregavimo; 

16.2 rinktis veiklos būdus ir formas; 

16.3. pasitraukti iš antikorupcinio ugdymo grupės raštu nurodžius priežastis 

17. Grupės pirmininko funkcijos: 

17.1. organizuoti grupės veiklą, inicijuoti veiklos formų įvairovę; 

17.2. bendradarbiaujant su grupės nariais kasmet iki spalio 10 d. parengti grupės veiklos 

planą mokslo metams ir jį perduoti grupės veiklą koordinuojančiam Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centro atstovui; 

17.3. sudaryti posėdžių darbotvarkių projektus ir pirmininkauti posėdžiams; 

17.4. kasmet aptarti grupės veiklą su jos nariais, parengti veiklos ataskaitą už mokslo 

metus ir iki liepos 1 d. ją perduoti grupės veiklą koordinuojančiam Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centro atstovui; 

17.5. pasibaigus kadencijai, už grupės veiklą atsiskaityti visuotiniam miesto mokyklų 

darbuotojų, atsakingų už antikorupcinį ugdymą, susirinkime. 

18. Grupės narių pareigos: 

18.1. organizuoti antikorupcinį mokinių ugdymą mieste; 

18.2.  skatinti antikorupcinio mokinių ugdymo veiklos organizavimą; 

18.3. aktyviai dalyvauti grupės veikloje, apie nedalyvavimą grupės posėdyje informuoti 

grupės pirmininką; 

18.4. spręsti antikorupcinio mokinių ugdymo grupės veiklos problemas; 

18.5. dalintis gerąja patirtimi, skleisti naujoves; 

18.6. laikytis grupės nuostatų. 

18.7. bendradarbiauti su Kauno miesto savivaldybės Antikorupcijos komisija, Kauno 

miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų 

tarnyba, Kauno miesto seniūnijomis, dalykų metodiniais būreliais, Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centru, socialiniais partneriais, visuomeninėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 
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V SKYRIUS 

ANTIKORUPCINIO MOKINIŲ UGDYMO DARBO GRUPĖSNUOSTATŲ KEITIMAS 

 

19. Kauno miesto antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės nuostatai keičiami 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, grupės pirmininko iniciatyva ir pritarus daugumai grupės 

posėdyje. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Kauno miesto  

antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės 

2018-10-16 posėdyje (protokolas Nr. 1) 


