IŠVALYTI ŠALĮ NUO KORUPCIJOS PAVYKS TIK ATEITIES KARTOMS
ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS PLANO 2011-2013M.
2011 M. A T A S K A I T A
2011 m. sausio 3 d. įsk. Nr. V-118, buvo patikslinta antikorupcinės komisijos sudėtis, kadangi
keitėsi viena narė (išvyko vaikas į mokyklą), vietoje Brigitos Špokienės buvo išrinkta Daiva
Riaukienė ( 7 gr.). Komisijos sudėtis:
1. Rita Vaškelienė - pirmininkė
2. Stanislava Abromaitienė - narė
3. Galina Krylova - narė
4. Stasija Janušienė - narė
5. Daiva Riaukienė - narė (7 gr.),
Šios sudėties komisija paruošė antikorupcijos prevencijos programą bei programos
įgyvendinimo planą 2011-2013m.m.
Antikorupcinės grupės nariai per 2011 m.:
reguliariai peržiūrėjo, susipažino, aptarė, rinko, reglamentuojančius teisės aktus, įvairius
pranešimus, informaciją, ataskaitas. Supažindino visą bendruomenę su įvairiais pranešimais, teisės
aktais, kita gaunama informacija (iš interneto, Švietimo skyriaus, savivaldybės, Švietimo
ministerijos ir t. t.);
bendradarbiavo su soc. partneriais t. y. su Kauno Tado Ivanausko vidurine mokykla, su
Kauno lopšelio - darželio "Ežiukas", Kauno lopšelio - darželio "Vėrinėlis", Birštono lopšelio darželio "Vyturėlis", Kauno lopšelio - darželio "Rasytė" visa bendruomene, keitėsi turima
informacija, patirtimi;
peržiūrėjo, tikrino, tikslino, kad visos gautos finansinės lėšos (biudžeto, socialinių partnerių,
bendruomenės (2%), neformaliojo ugdymo - būtų naudojamos pagal paskirtį, įsistikino ar yra
reikiami dokumentai, atskaitos, protokolai, sąskaitos;
skatino viešumą dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, viešųjų pirkimų ir
pan.;
glaudžiai bendradarbiavo su įstaigos vidaus audito grupės nariais.
Buvo reikalaujama asmeninės atsakomybės už savo darbo veiklos sritis;
Skundų ir pareiškimų per šį ataskaitinį laikotarpį susijusių su korupcija - nebuvo.
2011 m. gruodžio mėn. turėjo būti organizuojamas susitikimas su visa bendruomene, soc.
partneriais "Reik gyvent be korupcijos", bet dėl labai didelio užimtumo ir nenumatytų aplinkybių,
ne tik mūsų įstaigos, bet ir mūsų socialinių partnerių, šis susitikimas perkeliamas į 2012 m. sausio
mėn.
Visa antikorupcinės grupės darbo medžiaga yra renkama ir laikoma aplankale, skirtame
antikorupcinės programos vykdymui.
Ataskaitą parengė
Kauno lopšelio-darželio ,Rasytė" direktorė - antikorupcinės komisijos pirmininė
Rita Vaškelienė
2011 m. gruodis

