Anketa korupcijos tolerancijai nustatyti
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos parengta anketa korupcijos tolerancijai nustatyti.
Tyrimo metodas –anoniminė anketinė apklausa.
1.Jūs esate:
Mokytojas
Mokytojo padėjėjas
Aptarnaujantis personalas
2.Ar Jūs esate girdėję apie mokykloje vykdomas korupcijos prevencijos priemones?
Taip, girdėjau
Ne, negirdėjau
3.Prašome nurodyti, apie kokias korupcijos prevencijos priemones esate girdėję (įrašykite)

4.Jei nesate girdėję apie mokykloje vykdomas korupcijos prevencijos priemones, nurodykite
galimas priežastis:
Nežinau, kad mokykla yra vykdoma korupcijos prevencija
Man tai neaktualu, nes nėra susiję su mano tiesioginiu darbu
Nežinau, kur tokios informacijos rasti

5.Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį?
Taip, praneščiau
Ne, nepraneščiau
Sunku pasakyti, priklausytų nuo aplinkybių
6.Nurodykite priežastį, dėl kurios nepraneštumėte:
Nežinau, kur pranešti
Nėra prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis tiek niekas nenuteistų
Tie, kurie praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai
Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša
Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešti
Nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių
Nesu įsitikinęs, kad tai – korupcijos atvejis
Sunku pranešti, ir tam reikia laiko
Nesijausčiau saugus pranešdamas (nurodykite priežastį, dėl kurios nesijaučiate saugus)
7.Nurodykite priežastį dėl kurios nesijaučiate saugus pranešdamas apie korupcijos atvejį

8.Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį
Taip, žinau
Ne, nežinau
9.Kur reikėtų kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį
10.Ar Jūs norėtumėte dalyvauti antikorupcinėje veikloje?
Taip, norėčiau dalyvauti
Ne, nenorėčiau dalyvauti
Sunku pasakyti, nežinau
Aš jau dalyvauju antikorupcinėje veikloje
11.Kaip manote, ar mokykloje yra paplitusi situacija, kai mokyklos darbuotojams ar tarnautojams
norima papildomai atsilyginti?
Taip, paplitusi
Ne, nepaplitusi
Negaliu atsakyti (nežinau)
12.Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe
susidūrę su korupcija?
Taip, yra buvę
Ne, nėra buvę
13.Ar apie tai, kad Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe susidūrę su
korupcija, kam nors pranešėte?
Taip, pranešiau
Ne, nepranešiau
14.Jei pranešėte, nurodykite kam:
Vadovybei
Tiesioginiam vadovui
Specialiųjų tyrimų tarnybai

15.Nurodykite priežastį, dėl kurios nepranešėte
Nežinojau, kur pranešti
Nemačiau prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis tiek niekas nenuteistų
Tie, kurie praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai
Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša
Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešti

Nenorėjau nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių
Nebuvau įsitikinęs, kad tai – korupcijos atvejis
Sunku pranešti, ir tam reikia laiko
Nesijaučiau saugus pranešdamas
16.Nurodykite priežastį, dėl kurios nesijautėte saugus

17.Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai praneštumėte?
Taip, praneščiau
Ne, nepraneščiau
Negaliu atsakyti (nežinau)
18.Nurodykite, kam pirmiausia praneštumėte:
Vadovybei
Tiesioginiam vadovui
Specialiųjų tyrimų tarnybai

19.Ar esate per pastaruosius 5 metus davę kyšį:
Taip
Ne
20.Jūsų išsilavinimas:
Aukštasis universitetinis
Aukštasis neuniversitetinis
Aukštesnysis
Vidurinis

21.Jūsų pasiūlymai bei pastabos dėl korupcijos prevencijos mokykloje vykdymo: (įrašykite)

