KAUNO LOPŠELIO–DARŽELIO „DAIGELIS“
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO KAUNO LOPŠELYJE–DARŽELYJE
„DAIGELIS“ KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO
2022 m. spalio 27 d. Nr. V-103
Kaunas
Siekdamas užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą, tinkamą darbo aplinką bei kiek
įmanoma minimizuoti kylančias grėsmes dėl visų formų darbuotojų diskriminavimo Kauno
lopšelyje–darželyje „Daigelis“:
1.
T v i r t i n u darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kauno lopšelyje–
darželyje „Daigelis“ kontrolinį klausimyną (pridedama);
2.
Į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotoją ugdymui suorganizuoti visų įstaigos
darbuotojų apklausą raštu pagal tvirtinamą kontrolinį klausimyną.
3.
Šis įsakymas įsigalioja nuo priėmimo momento;
4.
Šio įsakymo 1 punkte nurodytų dokumentų tinkamo įgyvendinimo kontrolę pasilieku
sau.

Direktorius

Laima Kanienė

PATVIRTINTA
Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“
direktoriaus 2022 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr.V-103

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO KAUNO LOPŠELYJE–
DARŽELYJE „DAIGELIS“ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
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Klausimai

Visuomet iš vadovų gaunu aiškias ir man
suprantamas užduotis.
Mano nuomonė ir pasiūlymai yra
išklausomi.
Iš savo vadovo sulaukiu pagalbos ir
paramos, kurios man gali prireikti.
Galiu daryti įtaką savo darbui: priimti
sprendimus ir prisiimti atsakomybę.
Darbe nepatiriu didelės įtampos, nesu
verčiamas dirbti iki savo galimybių ribų
Man pakanka laiko užduotis atlikti
tinkamai ir saugiai.
Mano darbas vyksta be trukdžių,
pertraukinėjimo ir laukimo laikotarpių.
Buvau tinkamai supažindintas ir
apmokytas, kaip atlikti visas man
paskirtas užduotis, taip patkaip elgtis
užpuolimo, vagystės, sveikatos
sutrikdymo atveju.
Mano darbo vietoje išsamiai aptariamos
darbo užduotys, tikslai bei priemonės,
kaip jų pasiekti.
Mano sveikatai ir saugai nekelia
pavojaus smurtas, grasinimai,
užpuolimai.
Mano darbo vietoje nepasitaikė
bauginimų ar priekabiavimo atvejų.
Psichologinė atmosfera darbe yra gera.
Darbe nekyla tarpasmeninių konfliktų ar
konfliktų tarp darbuotojų grupių.
Kilusios problemos tarp darbuotojų ir
vadovų visuomet būna išspręstos iki
galo.
Mane visuomet pasiekia atsiliepimai apie
mano darbą.
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16.

Man padėkojama už gerai atliktą darbą.

17.

Darbe nesijaučiu vienišas – visuomet
galiu pabendrauti su kolegomis.
Jei man pasiūlytų darbą kitoje
darbovietėje – nesutikčiau.
Ar jaučiuosi, jog mano darbo krūvis yra
didesnis nei priklauso pagal darbo sutartį
Ar man tinkamai išaiškinta mobingo
prevencijos tvarka bei kur galiu išsakyti
savo abejones dėl netinkamo elgesio
darbe
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