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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego systemu szkolnictwa
(2011/2036(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego pt. „System szkół 
europejskich w 2009 r.” (COM(2010)0595),

- uwzględniając Konwencję określającą statut szkół europejskich1,

- uwzględniając rezolucję z dnia 8 września 2005 r. w sprawie opcji rozwoju systemu szkół 
europejskich2,

- uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. 
zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki 
zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich3,

- uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która weszła 
w życie w dniu 3 maja 2008 r. i została ratyfikowana przez Unię Europejską w dniu 
23 grudnia 2010 r., a w szczególności jej art. 244,

- uwzględniając sprawozdanie roczne sekretarza generalnego szkół europejskich 
przestawione Zarządowi na posiedzeniu w dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2011 r. 
w Brukseli5,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Budżetowej 
i Komisji Prawnej (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że w art. 165 TFUE podkreślono, że UE przyczynia się do rozwoju 
edukacji o wysokiej jakości oraz że jej działanie zmierza do rozwoju wymiaru 
europejskiego w edukacji przez nauczanie języków,

B. mając na uwadze, że szkoły europejskie (SE) umożliwiają uczniom afirmację własnej 
tożsamości kulturowej oraz opanowanie języków obcych na wysokim poziomie,

C. mając na uwadze, że SE nie mogą być traktowane analogicznie do szkół 
międzynarodowych, gdyż stanowią odpowiedź na potrzebę zapewnienia dzieciom 
możliwości nauki w języku ojczystym,

                                               
1 Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3.
2 Dz.U. C 193E z 17.8.2006, s. 333.
3 Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Nr ref.: 2011-02-D-39.
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D. mając na uwadze, że tryb funkcjonowania SE nie jest już dostosowany do obecnej 
sytuacji,

E. mając na uwadze, że w szkołach w Brukseli i Luksemburgu występuje problem 
nadmiernej liczebności, co szkodzi jakości nauczania i uniemożliwia przyjmowanie 
uczniów, których rodzice nie są pracownikami instytucji,

F. mając na uwadze, że w państwach członkowskich należy zachęcać do stosowania modelu 
nauczania, na którym opierają się SE,

G. mając na uwadze trudność wynikającą z tego, że tym samym systemem nauczania objęci 
są uczniowie pochodzący z różnych środowisk kulturowych i językowych, którzy mogą 
posiadać skrajnie różne zdolności i potencjał,

H. mając na uwadze, że aby sprzyjać zbliżeniu i wzajemnemu zrozumieniu między 
uczniami, przewidziano prowadzenie niektórych zajęć wspólnie w tym samym języku dla 
klas na tym samym poziomie,

I. przypominając, że SE są finansowane z wkładu państw członkowskich i wkładu 
wyrównawczego UE,

J. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy niesie konsekwencje dla finansowania SE,

K. mając na uwadze, że liczba uczniów bez własnej sekcji językowej stale wzrasta,

L. mając na uwadze, że uczniowie bez własnej sekcji językowej korzystają z pomocy 
w nauce w języku sekcji językowej, do której uczęszczają, oraz z zajęć z języka 
ojczystego, co pociąga za sobą istotne i rosnące koszty strukturalne,

M. przypominając, że w 2004 r. wprowadzono składkę specjalną pobieraną z pensji 
urzędników, przeznaczoną w szczególności na SE,

Uwagi ogólne

1. z żalem zauważa, że SE są często niesłusznie kojarzone ze szkołami elitarnymi, podczas 
gdy ich zadaniem jest zapewnienie możliwości nauki w języku ojczystym uczniom, 
których rodzice być może zmienią miejsce zatrudnienia lub powrócą do kraju 
pochodzenia;

2. uważa, że SE powinny służyć za przykład oraz że przeniesienie tego modelu do 
krajowych systemów nauczania sprzyjałoby mobilności zawodowej;

Organizacja i upowszechnienie systemu matury europejskiej

3. uważa, że ograniczeniom budżetowym nakładanym na szkoły musi towarzyszyć 
rzeczywiste zwiększenie ich autonomii w zakresie zarządzania;

4. podkreśla konieczność oparcia SE na odpowiedniej podstawie prawnej, w ramach 
kompetencji UE, i wyraża wolę udziału we wszelkich rozważaniach na ten temat;
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5. apeluje do Zarządu o lepsze przewidywanie potrzeb infrastrukturalnych i o 
przedsięwzięcie środków umożliwiających uniknięcie problemów związanych ze zbyt 
dużą liczbą uczniów; zwraca się do państw członkowskich i Komisji, aby sprzyjały 
rozwojowi szkół typu II i III;

6. zachęca państwa członkowskie, aby propagowały koncepcję SE na swoich terytoriach 
przez tworzenie placówek pilotażowych;

7. zwraca się do państw członkowskich o opracowanie programów nauczania wspólnych 
dla wszystkich państw Unii;

8. zaleca państwom członkowskim, aby w ramach własnych systemów edukacyjnych 
propagowały niektóre koncepcje zapożyczone z systemu SE, z myślą o ułatwianiu 
kształtowania się obywatelstwa europejskiego od najmłodszych lat;

9. przypomina, że absolwenci z maturą europejską mogą ubiegać się o przyjęcie na dowolny 
uniwersytet w UE, i nalega, aby państwa członkowskie czuwały nad przestrzeganiem 
związanych z tym przepisów;

10. zachęca do rozwoju współpracy partnerskiej między SE a szkołami krajowymi;

Kwestie budżetowe

11. stwierdza, że przychody pozostają na tym samym poziomie lub zmniejszają się, 
szczególnie dlatego, że obecnie z braku miejsc nie prowadzi się zapisów na podstawie 
umów zawartych z organizacjami ani zapisów uczniów, których rodzice nie pracują 
w instytucjach wspólnotowych;

12. zauważa konieczność racjonalizacji kosztów zarządzania tymi szkołami, podkreśla 
jednak, że próby cięcia wydatków nie mogą wiązać się z kwestionowaniem 
podstawowych zasad, na których opiera się koncepcja SE, takich jak nauczanie w języku 
ojczystym przez nauczycieli, dla których dany język jest również językiem ojczystym;

13. zwraca się do Komisji, aby ustaliła swój wkład budżetowy w sposób zapewniający 
przestrzeganie tych zasad i umożliwiający odpowiednie zajęcie się uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

14. stwierdza, że niektóre państwa coraz częściej uchylają się od swoich obowiązków 
w zakresie delegowania nauczycieli, przywołując w szczególności rozbieżność między 
odsetkiem dzieci pochodzących z danych państw a żądanym od tych państw wkładem do 
budżetu szkół;

15. zachęca do tworzenia nowych sekcji językowych, jeśli tylko zgłosi się wymagana liczba 
uczniów, tak aby zapewnić uczniom bez własnej sekcji językowej możliwość nauki 
w języku ojczystym oraz uniknąć wszelkiej dyskryminacji w stosunku do uczniów 
z innych sekcji językowych, jednocześnie ograniczając koszty związane ze szczególnym 
statusem uczniów bez własnej sekcji językowej;

16. podkreśla, że niewystarczająca liczba pracowników delegowanych musi być 
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kompensowana przez lokalną rekrutację nauczycieli kontraktowych, których 
wynagrodzenia są wypłacane przez szkoły; zwraca się do Zarządu o zadbanie, aby 
państwa członkowskie, które nie wnoszą wkładu finansowego przez utrzymywanie 
delegowanych nauczycieli, wpłacały równoważną kwotę do budżetu szkół;

17. uważa, że w obecnym systemie finansowania obciążenia związane z delegowaniem 
nauczycieli i zapewnianiem infrastruktury szkolnej spadają nieproporcjonalnie na 
niektóre państwa członkowskie, i zwraca się do Zarządu o rewizję modelu finansowania 
szkół i modelu rekrutacji nauczycieli;

18. zwraca się do Komisji poczynienie kroków w celu umożliwienia określenia odsetka 
składki specjalnej przeznaczanego na SE;

Aspekty pedagogiczne

19. zwraca się o upowszechnienie korzystania z tzw. języków wehikularnych w nauczaniu 
wszystkich przedmiotów innych niż podstawowe;

20. podkreśla, że należy zlecić przeprowadzenie zewnętrznej oceny programów nauczania 
SE;

21. wyraża życzenie, aby rekrutacja nauczycieli kontraktowych była prowadzona na 
podstawie kryteriów doskonałości i aby byli oni kontrolowani przez inspektorów;

22. ponownie stwierdza, że zajęcie się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
pozostaje priorytetem, i postuluje, aby Zarząd czuwał nad stosowaniem odpowiednich 
przeliczników w odniesieniu do tej grupy uczniów przy obliczaniu liczebności klas;

23. zwraca się do Zarządu o rozważenie wprowadzenia świadectwa końcowego innego niż 
matura dla uczniów decydujących się na dalszą naukę w kierunku zawodowym;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także państwom członkowskim oraz Radzie Europy i Zarządowi Szkół 
Europejskich.
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UZASADNIENIE

1. Stan obecny

Pierwsza szkoła europejska powstała w Luksemburgu w październiku 1953 r. z inicjatywy 
grupy urzędników. Ten eksperyment edukacyjny, w ramach którego w jednej szkole 
zgromadzono dzieci o różnych językach ojczystych, szybko oceniono jako pozytywny 
i w rezultacie z biegiem czasu w różnych miastach założono14 szkół europejskich, według 
obecnego nazewnictwa należących do kategorii szkół tzw. typu 1.

W 2010 r. do szkół tych uczęszczało 22 778 uczniów, z czego 14 292, czyli około 63%, 
w Brukseli i Luksemburgu. W latach 2007-2010 liczba uczniów wzrosła o 8,35%. Na 2012 r. 
zaplanowano otwarcie dwóch nowych szkół w Brukseli i Luksemburgu.

Wyróżnia się 3 grupy uczniów. Do grupy I należą zasadniczo dzieci urzędników 
i pracowników kontraktowych instytucji. Ich odsetek stale się zwiększa i obecnie stanowią 
oni około trzech czwartych ogółu uczniów. W 4 szkołach w Brukseli odsetek ten przekracza 
90%, dlatego brak wystarczającej infrastruktury wymusza politykę ograniczania zapisów 
uczniów należących do grupy II (czyli uczniów przyjmowanych na warunkach 
przewidzianych w umowach zawieranych między szkołami a niektórymi organizacjami 
i przedsiębiorstwami) i grupy III (czyli uczniów, których rodzice płacą czesne). Dlatego 
z uwagi na ograniczenia lokalowe Zarząd postanowił nie podpisywać już umów dotyczących 
grupy II w odniesieniu do szkół w Brukseli.

2. Aspekty pedagogiczne

Organizacja pedagogiczna szkół europejskich przewiduje, że nauczanie przedmiotów 
podstawowych odbywa się w języku ojczystym uczniów. W rezultacie w każdej szkole działa 
wiele sekcji językowych. Siatka zajęć i ich treść są identyczne w każdej sekcji.

Jeżeli warunki pozwalające na utworzenie nowej sekcji językowej nie są spełnione, uczniowie 
bez własnej sekcji językowej uczęszczają do innej sekcji językowej, a jednocześnie korzystają 
z zajęć z języka ojczystego i ze specjalnego programu wyrównawczego w języku sekcji, do 
której uczęszczają. 

Aby ułatwiać rzeczywistą edukację wielokulturową, akcent kładzie się na naukę, rozumienie 
i używanie języków obcych. Nauka pierwszego języka obcego, nazywanego również 
językiem wehikularnym (EN, DE lub FR), jest obowiązkowa od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej. Od drugiej klasy szkoły średniej wszyscy uczniowie uczą się drugiego języka 
obcego. Zajęcia z języka obcego odbywają się w grupach międzynarodowych, a prowadzą je 
nauczyciele, dla których dany język to język ojczysty. Ta różnorodność językowa panuje 
również na zajęciach wychowania artystycznego, muzycznego i fizycznego, w których 
zawsze uczestniczą wspólnie uczniowie z różnych sekcji.

Inny element programu nauczania to cotygodniowe „godziny europejskie” w szkole 
podstawowej, w ramach których prowadzone są zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci ze 
wszystkich sekcji.

Należy zauważyć, że szkoły europejskie oferują tylko jedną ścieżkę kształcenia, w założeniu 
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prowadzącą do uzyskania matury europejskiej. Uczniowie mający trudności w nauce nie 
mogą zmienić profilu, dlatego system przewiduje udzielanie wsparcia uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, tak aby jak najwięcej uczniów mogło otrzymać ten dyplom. 
W latach 2009-2010 średni odsetek uczniów powtarzających klasę w szkole podstawowej 
i średniej wynosił 2,7%1.

3. Aspekty budżetowe i polityka kadrowa

Jak przypomniano w preambule Konwencji określającej statut szkół europejskich2, system 
szkół europejskich jest systemem sui generis, opartym na współpracy państw członkowskich 
i Unii Europejskiej.

Artykuł 25 tej konwencji przewiduje, że budżet szkół europejskich jest finansowany przez: 
1) wkład państw członkowskich przez stałe wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli 
oddelegowanych lub mianowanych oraz, gdy sytuacja tego wymaga, wkład finansowy 
wynikający z decyzji Zarządu Szkół, stanowiącego jednomyślnie; 
2) wkład Wspólnot Europejskich, mający pokryć różnicę między całkowitą kwotą wydatków 
szkół a całkowitą sumą dochodów z innych źródeł; 
3) wkład organizacji niewspólnotowych, z którymi Zarząd Szkół zawarł porozumienie.

Co do wkładu państw członkowskich – z danych wynika, że w 2010 r. liczba stanowisk 
nauczycieli delegowanych, których obsady państwa członkowskie nie zapewniły, wynosiła 
64, z czego 27 były to stanowiska anglojęzyczne. Języka angielskiego uczą się bowiem 
prawie wszyscy uczniowie, a przy tym to do sekcji angielskiej (i francuskiej) uczęszcza 
większość uczniów bez własnej sekcji językowej3. Ta sytuacja powoduje nierównowagę 
między odsetkiem uczniów pochodzących z Wielkiej Brytanii a odsetkiem delegowanych 
nauczycieli z tego kraju. Z tego właśnie powodu w 2008 r. w Helsinkach Zarząd przyjął 
ogólne zasady dotyczące określania sprawiedliwego podziału kosztów między państwa 
członkowskie, na podstawie odsetka uczniów pochodzących z danego kraju (zob. pkt 4).

Utrzymano podejście zakładające, że państwa członkowskie mogą – zgodnie ze swoją wolą –
delegować nauczycieli, aby zapewnić nauczanie w danym języku przez osoby, dla których 
język ten nie jest językiem ojczystym. Po 2 latach stwierdzono, że nieliczne państwa 
członkowskie wykazują gotowość do obsadzenia stanowisk, w ramach których od nauczycieli 
wymaga się wykładania w tzw. języku wehikularnym.

Jedynym sposobem zaradzenia brakowi nauczycieli jest zatem korzystanie z pracy 
nauczycieli kontraktowych, tj. nauczycieli rekrutowanych na miejscu i wynagradzanych
z budżetu szkoły. Obecnie nauczyciele kontraktowi prowadzą jedną trzecią godzin w szkołach 
europejskich, co oczywiście zwiększa wkład Unii w budżet szkół.

Tak więc wprawdzie od 2005 r. notuje się ewolucję odpowiednich składek różnych 
podmiotów systemu do budżetów szkół, jednak stwierdza się, że nastąpiło zmniejszenie 

                                               
1 Dane szkół europejskich z roku szkolnego 2010/2011, nr ref.: 2010-D-569-fr-3.
2 Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3.
3 W 2010 r. w szkołach brukselskich 66,83% uczniów bez własnej sekcji językowej uczęszczało do sekcji 
angielskiej, 29% – do sekcji francuskiej, a 4% – do sekcji niemieckiej.
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wkładu państw członkowskich, zwiększenie wkładu Komisji oraz zmniejszenie wkładu 
pochodzącego od uczniów należących do grupy III1.

4. Reforma z 2009 r. i otwarcie systemu

We współpracy z Parlamentem Europejskim, który wypowiedział się w szczególności 
w rezolucji z 2005 r. w sprawie szkół europejskich2, Komisja Europejska w 2004 r. zaczęła 
zastanawiać się, jak najlepiej zreformować system szkół europejskich, aby umożliwić 
podjęcie wyzwań stawianych przez rozszerzoną Unię. Reforma ta miała też stanowić 
sposobność do zwiększenia dostępności europejskiego systemu nauczania. Istotnie, jak 
podkreślił Parlament Europejski w rezolucji z 2005 r., europejski model pedagogiczny 
sprawdził się i pożądana jest jego dostępność nie tylko dla uczniów szkół europejskich.

W maju 2009 r. Zarząd zaaprobował zasady tej reformy skupionej wokół trzech głównych 
zagadnień:

 uproszczenie globalnego zarządzania systemem, tak aby decyzje były podejmowane 
na odpowiednim szczeblu;

 zadbanie, aby koszty funkcjonowania systemu rozkładały się równomiernie na 
wszystkie państwa członkowskie;

 otwarcie systemu na szkoły typu II (czyli szkoły krajowe akredytowane przez Zarząd, 
których podstawowym celem jest przyjmowanie dzieci pracowników instytucji 
europejskich) i szkoły typu III (szkoły krajowe akredytowane przez Zarząd, które 
mogą przyjmować uczniów, nie stosując szczególnych kryteriów).

Od tego czasu szereg szkół krajowych działających na terytorium Unii i prowadzących 
nauczanie w systemie europejskim podpisało konwencję o akredytacji, pozwalającą im na 
prowadzenie europejskiego programu nauczania i ewentualne przyznawanie matury 
europejskiej.

5. Stanowisko sprawozdawcy

Szkoły europejskie powstały, aby zagwarantować dzieciom pracowników instytucji 
europejskich, którzy wyjechali do pracy i mieszkają za granicą w odmiennym środowisku 
kulturowym, dostęp do edukacji w języku ojczystym, tak aby dzieci te mogły w dowolnym 
momencie zacząć ponownie uczęszczać do placówek w kraju pochodzenia. Jest to zatem 
konieczność, a nie luksus.

Należy pamiętać, że we wszystkich państwach członkowskich nauczanie jest bezpłatne i że 
dla pracowników instytucji, którzy chcą zapewnić dzieciom naukę w języku ojczystym, 
zapisywanie dzieci do tych szczególnych placówek stanowi jedyną możliwość.

Oczywiście po ponad 50 latach od powstania pierwszej szkoły europejskiej koncepcja musi 
być rozwijana i dostosowywana do nowych uwarunkowań gospodarczych i społecznych. 
                                               
1 Sprawozdanie roczne sekretarza generalnego Zarządu Szkół Europejskich, nr ref.: 2011-02-D-39-fr-1.
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opcji rozwoju systemu szkół europejskich (Dz.U. C 
193E z 17.8.2006, s. 333).
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Musi jednak pozostawać modelem stanowiącym inspirację dla krajowych systemów 
szkolnych, uwypuklającym wartość obywatelstwa europejskiego i sprzyjającym rozwojowi 
mobilności.

Wprawdzie kryzys finansowy wymaga pewnych cięć budżetowych, należy jednak koniecznie 
analizować sytuację bardziej pod kątem inwestycji w przyszłość młodych Europejczyków niż 
pod kątem kosztów. Oszczędności nie mogą zachwiać podstawowymi zasadami, na których 
opiera się system.

W związku z tym konieczne jest, aby nauczyciele nadal prowadzili zajęcia w swoich językach 
ojczystych. Wszelkie odstępstwa od tej zasady są aberracją, a jeżeli w systemie pojawiają się 
trudności ze znalezieniem nauczycieli wykładających w języku ojczystym, to znaczy, że 
należy zreformować politykę rekrutacji. Sprawozdawca uważa jednak, że zanim zacznie się 
rozważać nową reformę, należy najpierw w pełni wykorzystać obecny system, który 
przewiduje, że państwa członkowskie, które nie delegują nauczycieli, mogą wnosić wkład 
finansowy do budżetu szkół.

Co do polityki kadrowej – sprawozdawca stwierdza, że niedopełnianie przez państwa 
członkowskie obowiązków w zakresie delegowania nauczycieli skutkuje zbyt silną presją na 
budżet Unii. Coraz większa liczba nauczycieli kontraktowych musi być bowiem zatrudniana 
i opłacana bezpośrednio przez szkoły, przez co odpowiednio zwiększa się wkład 
wyrównawczy wnoszony przez Komisję. Należy koniecznie przypomnieć państwom 
członkowskim o obowiązku delegowania nauczycieli zgodnie z określonymi limitami.

W tym kontekście, aby zmniejszyć obciążenia spoczywające na niektórych państwach 
członkowskich, w szczególności na państwach delegujących nauczycieli do sekcji 
językowych, do których uczęszcza większość uczniów bez własnej sekcji językowej, należy 
czuwać, aby koncepcja nauczania w języku ojczystym była realizowana, gdy tylko osiągnięta 
zostanie liczba uczniów wymagana do otwarcia sekcji językowej. To zresztą jedyny sposób, 
aby uniknąć wszelkiej dyskryminacji między uczniami bez własnej sekcji językowej a innymi 
uczniami.

Sprawozdawca uważa też, że można by zrealizować znaczne oszczędności, gdyby 
upowszechnić korzystanie z tzw. języków wehikularnych (angielskiego, niemieckiego 
i francuskiego) w nauczaniu wszystkich przedmiotów innych niż podstawowe.

Ogólnie sprawozdawca jest zdania, że należałoby bardziej skoncentrować się na tworzeniu 
placówek typu 2 i typu 3, co stanowiłoby konkretny krok ku udostępnieniu nauczania 
„europejskiego” większej liczbie uczniów.

Podsumowując – bilans funkcjonowania szkół europejskich jest wprawdzie pozytywny, gdyż 
system ten otwiera atrakcyjne perspektywy na zapoczątkowanie europejskiego systemu 
edukacyjnego, jednak działania państw członkowskich powinny zmierzać nie tylko do 
zachowania tego systemu, lecz także do dynamicznego rozwoju tego unikatowego i 
wyjątkowego modelu nauczania w Europie.


