
 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos   

2016–2018 m. korupcijos prevencijos programos  

priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas  

Atsakingi 

vykdytojai  

Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie įvykdymą  Pastabos  

1. Skatinti švietimo 

įstaigas įgyvendinti 

antikorupcinio švietimo 

programas, organizuoti 

renginius, skatinti 

mokinius ir pedagogus 

domėtis korupcijos 

prevencija ir 

pilietiškumo ugdymu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografijos mokytoja, 

atsakinga už korupcijos 

prevenciją Kybartų 

Kristijono Donelaičio 

gimnazijoje. 
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Gimnazijoje korupcijos prevencijai buvo vestos 

pilietiškumo pagrindų pamokos I ir II klasėse (dalyvo 

116 mokinių). Jose nagrinėjamos žmonių teisės ir 

laisvės bei jų apsauga, nacionalinio saugumo 

politika. Organizuoti renginiai: 

Sausio mėn.  

-Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (~230 

mokinių), renginys skirtas Sausio 13-osios įvykiams 

atminti;  

- Paroda bibliotekoje „Sausio 13-oji: tebeliepsnoja 

laisvės laužai“; 

- Susitikimas su romano „Afganistano daktaras“ 

autoriumikraštiečiu Viliumi Kočiubaičiu; 

-Pilietiškumo pamoka mokiniams Vilnias Genocido 

muziejuje (~47 mokiniai). 

Vasario mėn.  

-Vaikų ir jaunimo inicijuojama akcija Kybartuose 

„Vienybės grandinė“ (250 mokinių); 

-Paroda bibliotekoje „Vasario 16-oji – tautos šventė“; 

Kovo mėn.  

- Pilietiškumo pamoka visų gimnazijos klasių 

mokiniams „Pasitinkant Kovo 11-ąją“(~230 

mokinių). 

-Integruota istorijos ir rusų kalbos pamoka, skirta 

valstybės atkūrimo šimtmečiui „Šventės ir 

įsimintinos datos“; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Tinklinio varžybos su VSAT pareigūnais, skirtos 

Kovo 11-ąjai paminėti; 

- Susitikimas su diplomatu V. Ušacku; (60 mokinių) 

- Nacionalinio diktanto rašymas (20 mokinių ir 8 

mokytojai); 

- Paroda bibliotekoje „Kovi 11-oji: laisvės troškimas, 

išlaisvinęs svajones“. 

Balandžio mėn. 

- Lietuvoje viešinčių NATO karių pamoka (~ 70 

mokinių)  

- Organizavome Vilkaviškio r. pilietinės dainos 

festivalį „Dainuoju Lietuvai“ (~240 mokinių). 

Gegužės mėn.  

- Koncertas, skirtas Moktinos dienai „Aš paseksiu 

Tau pasaką, mama...“ (~100 mokinių); 

- Renginiai, skirti Europos dienai paminėti; (50 

mokinių). 

- Europos egzaminas; 

Birželio mėn.  

- Dviračių žygis į Kristijono Donelaičio ąžuolų 

giraitę (~100 mokinių) 

- Orientacinės varžybos Kybartų mieste, skirtas 

Gedulo ir Vilties dienai (~100 mokinių); 

Rugsėjo mėn. – Pilietiškumo pamoka pirmokams (58 

mokiniai). 

Spalio mėn.  

- Ekskursija į Valstybės pažinimo centrą (50 

mokinių); 

- Konstitucijos egzaminas (25 mokiniai). 

- Pilietiškumo akcija „Sutvarkykime apleistus kapus“ 

(32 mokiniai); 

Lapkričio mėn. 

- Projekto „Pažink valstybę“ veiklos (~150 mokinių); 

- Išvyka į Marijampolės Vytenio batalioną (24 

mokiniai); 



Gruodžio mėn.  

- Renginiai, skirti korupcijos dienai: 

1. Filmų kūrimas ir pristatymas „Korupcijai – ne!“ (3 

filmai, ~ 50 mokinių); 

2. Plakatų piešimas (~70 mokinių); 

- Susitikimas su „Misija Sibiras“ dalyviais (56 

mokiniai); 

- Kraujo donorystės akcija  (12 mokinių); 

- Akcija „Gerumo nebūna per daug“ lankymasis 

Gudkaimio senelių globos namuose ir Kybartų Vaikų 

globos namuose. (15 mokinių). 

 

___________________ 


