
 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos   

2019–2021 m. korupcijos prevencijos programos  

priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 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 

100 mokinių). Jose nagrinėjamos žmonių teisės ir 

laisvės bei jų apsauga, nacionalinio saugumo 

politika. Organizuoti renginiai: 

Sausio mėn.  

-Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (~232 

mokinių), renginys skirtas Sausio 13-osios įvykiams 

atminti;  

- Paroda bibliotekoje „Laisvės kelias“; 

Vasario mėn.  

-Plakatų paroda, skirta Vasario 16-ąjai. (~150 

mokiknių) 

-Filmo ‚Tarp pilkų debesų“ pežiūra ir aptarimas (232 

mokinių); 

-Paroda bibliotekoje „Vasario 16-oji – Lietuvos 

valstybės atkūrimodiena“; 

-Mokinių tarybos renginys „Naktis mokykloje“, 

susitikimai su savo kraštą puoselėjančiais žmonėmis. 

(`90 mokinių) 

Kovo mėn.  

- Pilietiškumo pamoka visų gimnazijos klasių 

mokiniams „Pasitinkant Kovo 11-ąją“(~232 

mokinių). 

-Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai (~230 mokinius); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Dalyvavimas NATO egzamine (18 mokinių); 

- Nacionalinio diktanto rašymas (visi mokiniai ir 

mokytojai); 

- Paroda bibliotekoje „Atverskime istorijos 

puslapius“. 

Balandžio mėn. 

- Organizavome Vilkaviškio r. pilietinės dainos 

festivalį „Dainuoju Lietuvai“ (~240 mokinių). 

Gegužės mėn.  

- Renginiai, skirti Europos dienai paminėti; (50 

mokinių). 

- Europos egzaminas; 

- Projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti.“ susitikimas 

su kariuomenės atstovu Antanu Girčiu. 

Birželio mėn.  

- Projektas Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigų 

mokiniams „Pažink rajoną. Kybartai“ (~100 

mokinių); 

- Dalyvavimas Kybartų 100-mečio renginiuose. 

(~100 mokinių); 

Rugsėjo mėn. – Pilietiškumo pamoka pirmokams (58 

mokiniai). 

Spalio mėn.  

- Konstitucijos egzaminas (35 mokiniai). 

- Pilietiškumo akcija „Sutvarkykime apleistus kapus“ 

(58 mokiniai); 

Lapkričio mėn. 

- Projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti.“ susitikimas 

su IT specialistu Mindaugu Marauliu; 

- Tolerancijos dienos minėjimas „Tolerancijos 

švyturys“; 

- Viktorina „Pažink Lietuvos kariuomenę“ (9 

mokiniai); 

- Kraujo donorystės akcija (7 mokiniai ir 6 

darbuotojai); 



 

Gruodžio mėn.  

- Renginiai, skirti korupcijos dienai: 

1. Filmų kūrimas ir pristatymas „Korupcijai – ne!“ (4 

filmai, ~ 60 mokinių); 

2. Plakatų piešimas (~50 mokinių); 

- Akcija „Gerumo nebūna per daug“ lankymasis 

Gudkaimio senelių globos namuose ir Kybartų Vaikų 

globos namuose. (15 mokinių). 

 

___________________ 


