PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-194
KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-8 KLASIŲ
MOKINIŲ ANTIKORUPCIJOS ŽINIŲ IR KŪRYBOS KONKURSO „BŪK SĄŽININGAS“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Būk sąžiningas“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja iniciatyvos
tikslus ir uždavinius, organizavimo, apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto
bendrojo ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė, Kauno Aleksandro
Puškino gimnazija.
3. Partneriai: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba.
II SKYRIUS
INICIATYVOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas

–

formuoti mokinių vertybines, antikorupcines nuostatas, nepakantumą

korupcijai, skatinti domėtis korupcijos prevencija.
5. Uždaviniai:
5.1. Gerinti mokinių gebėjimus, apibrėžiančius aiškią pilietinę poziciją korupcijos
atžvilgiu.
5.2. Puoselėti mokinių pagarbą pagrindinėms demokratinėms vertybėms: laisvei, lygybei,
teisingumui ir teisėtumui, žmogaus orumui, tolerancijai, solidarumui.
5.3. Padėti mokiniams suvokti teisinės valstybės principus, atkreipiant dėmesį į ydingą
korupcijos įsigalėjimą visuomenėje ir akcentuojant nesitaikstymą su šiuo blogiu.
III SKYRIUS
DALYVIAI
6. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių komandos.
7. 5–8 klasių komandą sudaro 5 mokiniai, kurie atlieka konkurse numatytas užduotis:
prisistatymas, šūkis – paruošta iš anksto. Konkurso metu atsako į 10 klausimų antikorupcijos tema,
atlieka 2 kūrybines užduotis.
Pastaba: mokytojas, atlydėjęs komandą, lieka dalyvauti renginyje ir tampa kūrybinių
užduočių vertinimo komisijos nariu.
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IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
8. Užduotys komandoms:
8.1. Komandos prisistatymas, šūkis antikorupcijos tema.
Užduotys pateiktos renginio metu:
8.2. 10 klausimų antikorupcijos tema.
8.3. Dvi kūrybinės užduotys.
Turėti spalvotų flomasterių rinkinį.
9. Komandas vertina komisija: balais už kiekvieną rungtį. Maksimali vieno vertintojo balų
suma komandai – 33 balai: 3 balai už prisistatymą ir šūkį, 10 balų už 10 teisingai atsakytų klausimų
antikorupcijos tema, po 10 balų už dvi kūrybines užduotis.
V SKYRIUS
KONKURSO VIETA IR LAIKAS, REGISTRACIJA
10. Konkursas vyks 2019 m. gegužės 2 d. 14 val. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje
(Vytauto pr. 50).
11. Registruojamasi el. p. editavaina@gmail.com iki balandžio 25 d. Informacija tel.
868971925.
VI SKYRIUS
VERTINIMO GRUPĖ
12. Vertinimo grupės pirmininkė – Edita Vainienė, Kauno Aleksandro Puškino
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja;
Nariai:
Daina Paštuolienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos
Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė,
Laura Vaitkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė,
Kristina Pušnovienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja,
Rita Morkūnienė, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja,
Olivijus Spitrys, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotojas,
Gintautas Rimkevičius, Kauno „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojas,
Audronė Baronienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja, Ingrida Danauskienė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos etikos/ekonomikos
vyr. mokytoja.
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Pastaba: mokytojas, atlydėjęs komandą, lieka dalyvauti renginyje ir tampa kūrybinių
užduočių vertinimo komisijos nariu.
VII SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
13. Konkurso 1-3 vietos laimėtojams bus įteiktos organizatorių atminimo dovanėlės ir
diplomai. Mokytojams bus išduota pažyma apie mokinių parengimą ir dalyvavimą šiame konkurse.
Kontaktiniai asmenys
Edita Vainienė, editavaina@gmail.com, Kauno Aleksandro Puškino gimnazija.
___________________

