
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje 

politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

 3 priedas  

 

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) 
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1. Aš (Darbuotojas) visuomet iš vadovo 

gaunu aiškias ir suprantamas užduotis 

     

2. Mano (Darbuotojo) nuomonė ir 

pasiūlymai yra išklausomi 

     

3. Aš (Darbuotojas) iš vadovo sulaukiu 

pagalbos ir paramos, kurios man gali 

prireikti 

     

4. Aš (Darbuotojas) galiu daryti įtaką 

savo darbui (pvz. priimti sprendimus ir 

prisiimti atsakomybę) 

     

5. Aš (Darbuotojas) darbe nepatiriu  

didelės įtampos, nesu verčiamas dirbti 

iki savo galimybių ribų 

     

6. Man (Darbuotojui) pakanka laiko 

užduotis atlikti tinkami ir saugiai 

     

7. Mano (Darbuotojo) darbas vyksta be 

trukdžių, pertraukinėjimo ir laukimo 

laikotarpiu 

 

     

8. Aš (Darbuotojas) tinkamai 

supažindinamas ir apmokomas, kaip 

atlikti visas man paskirtas užduotis, 

taip pat, kaip elgtis užpuolimo, 

vagystės, sveikatos sutrikdymo atveju 

 

     

9. Su manimi (Darbuotoju) ir mano 

darbo vietoje, išsamiai aptariamos 

darbo užduotys, tikslai bei priemonės, 

kaip jų pasiekti 

 

     

10. Mano (Darbuotojo) saugai ir sveikatai 

nekelia pavojaus smurtas, grasinimai 

ir/ ar užpuolimai 
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11. Mano (Darbuotojo) darbo vietoje 

nepasitaikė bauginimų ar/ ir 

priekabiavimo atvejų 

     

12. Mano (Darbuotojo) psichologinė 

atmosfera darbe yra gera 

     

13. Man (Darbuotojui) darbe nekyla 

tarpasmeninių konfliktų ar konfliktų 

tarp darbuotojų grupių 

     

14. Man (Darbuotojui) kilusios problemos 

tarp kitų darbuotojų ir/ ar vadovo 

visuomet būna išspręstos iki galo 

     

15. Mane (Darbuotoją) visuomet pasiekia 

atsiliepimai apie mano darbą 

     

16. Man  (Darbuotojui) visada 

padėkojama  už gerai atliktą darbą 

     

17. Aš (Darbuotojas) darbo vietoje 

nesijaučiu vienišas (visuomet galiu 

pabendrauti su kolegomis) 

     

18. Aš (Darbuotojas) esu patenkintas savo 

darboviete. 

     

19. Jei man (Darbuotojui) pasiūlytų darbą 

kitoje darbovietėje - nesutikčiau 
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