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UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS PSICHOLOGINĖS RIZIKOS DARBE 

KLAUSIMYNAS 

(Anketa pildoma kiekvieno darbuotojo asmeniškai. Ši anketa yra konfidenciali. Ją analizuoja ir su 

jos rezultatais dirba tik direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo) 

 

Atsakymus prašome žymėti  - X 

Eil. 

Nr. 

Klausimai Niekada Labai 

retai 

Retai Dažnai Visada 

1. Aš žinau ko iš manęs darbe tikisi      

2. Aš pats galiu nuspręsti dėl 

pertraukėlės darbe 

     

3. Aš žinau kaip atlikti savo darbines 

užduotis 

     

4. Jei darbinės užduotys pasidaro 

sudėtingos, man padeda kolegos 

     

5. Darbe aš sulaukiu grįžtamojo ryšio      

6. Aš galiu rinktis kokiu intensyvumu 

dirbti 

     

7. Man yra aiškios mano pareigos ir 

atsakomybės 

     

8. Aš turiu pasirinkimo laisvę, kaip 

atlikti savo darbą 

     

9. Aš aiškiai suprantu, kaip mano 

atliktas darbas prisideda prie 

organizacijos tikslų 

     

10. Aš turiu pasirinkimą nuspręsti, ką 

man daryti darbe 

     

11. Aš galiu pasitikėti savo vadovu, 

sprendžiant darbines problemas 

     

12. Nuo manęs priklausančius 

sprendimus sudėtinga suderinti su 

bendradarbiais 

     

13. Darbe su manimi nemaloniai 

elgiasi ir/ ar įžeidinėja žodžiais 

     

14. Darbe turiu neįgyvendinamų 

užduočių laiko atžvilgiu 

     

15. Turiu dirbti labai intensyviai      

16. Dėl didelio krūvio turiu atidėti kai 

kurias užduotis 

     

17. Tarp bendradarbių jaučiasi trintis ar 

pyktis 

     

18. Aš neturiu pakankamai pertraukėlių 

darbingumui atgauti 

     



Eil. 

Nr. 

Klausimai Niekada Labai 

retai 

Retai Dažnai Visada 

19.  Darbe jaučiu spaudimą dirbti 

viršvalandžius 

     

20. Turiu dirbti labai greitai      

21. Iš manęs darbe tyčiojasi      

22. Darbe jaučiamas perdėtas 

spaudimas laiko atžvilgiu 

     

23. Kai man sunku darbe, aš sulaukiu 

pagalbos ir supratimo iš savo 

kolegų 

     

24. Aš žinau ir išmanau savo darbą      

25. Savo vadovui laisvai galiu teikti 

pasiūlymus darbo klausimais 

     

26. Iš savo kolegų sulaukiu pelnytos 

pagarbos 

     

27. Darbuotojai visada gali 

konsultuotis su savo vadovu dėl 

pokyčių darbe 

     

28. Kai man sunku darbe, aš galiu 

pasikalbėti su savo vadovu 

     

29. Mano darbo laikas gali būti 

lankstus 

     

30. Mano kolegos yra pasirengę 

išklausyti mano problemas 

susijusias su darbu 

     

31. Darbe priimami sprendimai dėl 

pokyčių yra įgyvendinami 

praktikoje 

     

32. Visada sulaukiu palaikymo 

atlikdamas emociškai sunkius 

darbus 

     

33. Santykiai darbe yra įtempti      

34. Iš savo vadovo sulaukiu 

paskatinimo darbe 
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