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Komisja Petycji

25.3.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1402/2009, którą złożył Vasilios Katsioulis (Grecja) w sprawie braku 
wsparcia w Szkołach Europejskich dla uczniów niepełnosprawnych fizycznie 
i umysłowo

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest ojcem autystycznego syna, który został wykluczony z nauczania 
w Szkołach Europejskich w Brukseli. Składający petycję odnosi się do poważnych 
problemów, jakie rodzice dzieci niepełnosprawnych będący pracownikami UE napotykają ze 
względu na brak udogodnień w Szkołach Europejskich wspierających integrację i pełny 
udział tych uczniów w procesie edukacyjnym. Składający petycję zaznacza też, że Szkoły 
Europejskie nie oferują rozwiązań alternatywnych dla dzieci, które nie mogą uczęszczać do 
klas ogólnych, a jedynie sugerują, by dzieci te objąć strukturą nauczania w kraju pochodzenia, 
co pośrednio oznacza, że odnośni urzędnicy muszą albo zrezygnować z pracy w instytucjach 
UE, albo żyć z dala od członka rodziny, który musi zamieszkać w kraju pochodzenia. Dlatego 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do rozpatrzenia tej naglącej kwestii 
i dopilnowania, by Szkoły Europejskie miały wystarczająco wyspecjalizowaną kadrę 
i infrastrukturę wymaganą do zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych wysokiego poziomu wykształcenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

 Dziewięcioletni syn składającego petycję w dniu 19 stycznia 2009 r. podjął naukę 
w Szkole Europejskiej w Woluwé, w pierwszej klasie szkoły podstawowej (w sekcji 
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DE) liczącej dwunastu uczniów. Dziecko, które wykazuje znaczące zaburzenia 
zachowania, uczęszczało wcześniej do placówki kształcenia specjalnego w Hamburgu.

 W październiku 2008 r. rodzice w ramach próby podpisali ze szkołą porozumienie
SEN (Special Education Needs), określające warunki przyjęcia dziecka do szkoły.

 Naukę rozpoczęto dopiero w styczniu 2009 r., gdyż niezbędne było przedsięwzięcie 
stosownych środków w celu przyjęcia dziecka do szkoły, tj. zatrudnienie dwóch 
wyspecjalizowanych pracowników mówiących po niemiecku oraz wygospodarowanie 
miejsca w klasie dającego dziecku możliwość odosobnienia, w razie gdyby odczuło 
taką potrzebę.

 Dziecko jest trzy lata starsze od pozostałych uczniów w klasie, podczas gdy 
maksymalna dopuszczalna różnica wieku określona w regulaminie Szkół Europejskich 
wynosi zwykle dwa lata.

 W podpisanym z rodzicami porozumieniu SEN przewidywano regularną obecność 
dziecka na zajęciach oraz dostosowany program nauczania, obejmujący trzy godziny 
zajęć dziennie. W praktyce liczba nieobecności dziecka okazała się wysoka.

 W dniu 30 kwietnia 2009 r. grupa doradcza SEN szkoły w Woluwé odbyła zebranie 
podsumowujące, w czasie którego uznała, że szkoła nie ma kompetencji do dalszego 
kształcenia dziecka i wypowiedziała się w kwestii konieczności poszukiwania
rozwiązania alternatywnego1. Dyrektor szkoły przekazał rodzicom decyzję 
o wykluczeniu dziecka ze szkoły.

 Składający petycję złożył skargę do Izby Odwoławczej Szkół Europejskich. W dniu 
31 sierpnia 2009 r. Izba Odwoławcza odrzuciła wniosek i nie przyjęła argumentów, 
w tym tych odnoszących się do dyskryminacji2.

UWAGI KOMISJI DOTYCZĄCE PETYCJI

– Integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Europejskich

Komisja przywiązuje niezwykłą wagę do integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w Szkołach Europejskich. Aspekt ten podkreślono szczególnie 
w sprawozdaniu3 z oceny zewnętrznej programu SEN przedstawionym Radzie Najwyższej 
Szkół Europejskich (RN) z kwietnia 2009 r. w wyniku badania zarządzonego przez RN 
i sfinansowanego przez Parlament Europejski:

„(…) W odniesieniu do Zarządów, na przykład, Komisja nalega, aby w żaden sposób nie 
ograniczać budżetu SEN w Szkołach Europejskich. Komisja dba, by wszelkie środki 
budżetowe niezbędne do zorganizowania wszystkich okresów nauki SEN, jakie dana szkoła 
uzna za konieczne, zostały przekazane do jej dyspozycji w celu wyjścia naprzeciw potrzebom
uczniów SEN”.
W ramach badania eksperci szwedzcy odwiedzili kilka Szkół Europejskich, w tym szkołę
w Woluwé, w celu oceny integracji dzieci SEN.

                                               
1 Procedura przewidziana w „regulaminie SEN”, dokumencie sporządzonym przez Sekretariat Generalny Szkół 

Europejskich, 2009-D-4710-pl-6.
2 Skarga 09/14 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
3 Dokument Sekretariatu Generalnego Szkół Europejskich, 2009-D-343-en-1.
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Komisja podkreśla, że integracja uczniów obejmuje uczestnictwo w zajęciach klasy wraz 
z innymi dziećmi. W sprawozdaniu z oceny przypomina się, że:
„Głównym celem jest zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami, w miarę możliwości, 
aktywnego uczestnictwa w edukacji powszechnej i wspólnych zajęciach klasy, w zależności od 
możliwości uczniów i z zastosowaniem odpowiedniej pomocy. Obejmuje to minimalne 
gwarantowane uczestnictwo ucznia we wspólnych zajęciach poznawczych”.
„(…) nadrzędną zasadą jest i musi pozostać włączenie ucznia w regularne zajęcia klasy. Jest 
absolutnie konieczne, by integracja ta odbywała się dla dobra rozwoju poznawczego 
i psychospołecznego danego ucznia z perspektywą możliwości dalszego kształcenia”.

O pojęciu integracji i uczestnictwa uczniów jest mowa także w regulaminie dotyczącym 
integracji uczniów SEN w Szkołach Europejskich, w którym przewiduje się, że:

„(…) Konieczne jest jednak, by szkoła była w stanie zapewnić im odpowiednią integrację 
pedagogiczną i społeczną. Jeśli nie ma takich możliwości, szkoła ma prawo stwierdzić własny 
brak kompetencji i zalecić rodzicom poszukiwanie szkoły bardziej odpowiedniej 
i posiadającej odpowiednie wyposażenia w celu zapewnienia opieki dziecku ze specjalnymi 
potrzebami. W takim wypadku i w miarę możliwości szkoła oferuje rodzicom pomoc”.

– Wnioski Izby Odwoławczej

Jeśli chodzi o decyzję szkoły w Woluwé o odstąpieniu od dalszego nauczania dziecka 
składającego petycję, we wnioskach Izby Odwoławczej wyraźnie podkreślono, że Szkoły 
Europejskie nie są kompetentne do działania we wszystkich sytuacjach związanych z uczniem 
niepełnosprawnym, jak opisano w poniższych fragmentach:

„Konwencja dotycząca Statutu Szkół Europejskich, zawarta w Luksemburgu dnia 21 czerwca 
1994 r., została utworzona dla wspólnego kształcenia dzieci personelu Wspólnot Europejskich 
w celu prawidłowego funkcjonowania instytucji europejskich. (…) Skarżący na tej podstawie 
wywnioskował istnienie prawa podmiotowego powodującego przyjmowanie dzieci 
urzędników do szkół i stosowanie przez te szkoły środków koniecznych dla ich edukacji 
w oparciu o potrzeby szkoły. Niemniej jednak taki wniosek nie wypływa ani z treści konwencji
czy też Regulaminu Ogólnego wydanego przez Radę Najwyższą (…), ani ze zmian 
normatywnych w przepisach przedstawionych w dokumencie dotyczącym integracji uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Europejskich (…).

(…) Kształcenie stanowi ofertę, możliwość, a nie obowiązek, w przeciwieństwie do krajowych 
systemów edukacji, które muszą przyjąć do szkół wszystkich uczniów w wieku szkolnym
i zapewnić ich integrację w ramach odpowiedzi na przysługujące im prawo podstawowe do 
edukacji; w związku z tym personel Wspólnot nie ma obowiązku kształcenia swych dzieci 
w Szkole Europejskiej, a ta zaś nie jest zobowiązana do zapewnienia wszystkich możliwości, 
jakimi dysponuje system krajowy, aby nie dopuścić do wyłączenia jakiegokolwiek dziecka 
w wieku szkolnym z systemu szkolnictwa. (…)

(…) Zbyt wielki udział edukacji indywidualnej w procesie nauczania powoduje wtórne 
wykluczenie i odosobnienie uczniów (regulamin SEN).
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(…) integracja zależy od tego, jak poważny jest dany przypadek i od zasobów, jakimi
dysponuje szkoła, która to może uznać się za niekompetentną, by nie brać na siebie 
odpowiedzialności, której nie będzie w stanie podołać.

(...) W zakres zadań „grupy doradczej SEN” wchodzi możliwość wysunięcia sugestii 
o przerwaniu nauki ucznia w Szkole Europejskiej w razie braku wyraźnego postępu lub 
z powodu niezdolności ucznia do włączenia się w życie szkoły, oraz zalecenie szukania 
alternatywnej placówki szkolne (...)”.

– Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie praw osób niepełnosprawnych a system 
Szkół Europejskich

Składający petycję powołuje się na art. 24 konwencji dotyczący edukacji, który stanowi:

„Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. Mając na celu 
realizację tego prawa bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji i na zasadach równości, 
Państwa-Strony zagwarantują system edukacji integracyjnej na wszystkich etapach 
edukacyjnych oraz kształcenia ustawicznego (…). Mając na celu realizację powyższego 
prawa, Państwa-Strony zagwarantują, iż: (a) osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane 
z powszechnego systemu edukacyjnego ze względu na swoją niepełnosprawność, oraz że 
dzieci niepełnosprawne nie zostaną wykluczone z bezpłatnej i obowiązkowej edukacji 
podstawowej i średniej na podstawie swojej niepełnosprawności”.

Komisja podkreśla, że wejście w życie powyższej konwencji Narodów Zjednoczonych nie 
oznacza, że każda szkoła musi wyrazić zgodę na kształcenie wszystkich dzieci niezależnie od 
ich indywidualnych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, lecz iż w powszechnych 
systemach edukacji tych krajów została przewidziana oferta nauczania obejmująca wszystkie 
przypadki.

Szkoły Europejskie nie stanowią zatem kompletnego powszechnego systemu edukacji, który 
można by porównać z państwowym powszechnym systemem edukacji, mającego obowiązek 
zapewnić możliwość nauki każdemu dziecku. Szkoły Europejskie są szkołami ogólnymi
(a nie specjalnymi), które oferują konwencjonalne kształcenie akademickie zakończone 
maturą europejską, umożliwiającą podjęcie studiów wyższych. Tym samym Szkoły 
Europejskie nie oferują np. kształcenia zawodowego, kształcenia technicznego, kształcenia 
średniego zakończonego innymi dyplomami kształcenia średniego ani też kształcenia 
sportowego wyższego stopnia itp.

– Szczególny przypadek dziecka składającego petycję

Komisja poświęciła całą swoją uwagę także w odniesieniu do przypadku dziecka 
składającego petycję oraz wymieniła ze składającym petycję liczne pisma i odbyła z nim 
jedno spotkanie.

Gdy szkoła postanowiła, że nie może dalej kształcić dziecka, służby Komisji i służby socjalne
Parlamentu Europejskiego skoordynowały swe wysiłki, aby pomóc rodzinie w znalezieniu 
alternatywnego rozwiązania.



CM\810812PL.doc 5/5 PE440.035v01

PL

Jedną z trudności związanych z kształceniem dziecka w Belgii w placówce specjalnej, która 
mogłaby podołać potrzebom wynikającym z jego choroby, jest język podstawowy dziecka, 
czyli język niemiecki. Służby skontaktowały się z tego względu z belgijską siecią edukacji 
niemieckojęzycznej. Dzięki temu wskazano szkołę specjalną przeznaczoną dla dzieci 
autystycznych w Eupen, w Kantonach Wschodnich na obszarze Wspólnoty
Niemieckojęzycznej Belgii.

Szkoła ta, stosująca między innymi pożądaną przez rodziców metodę ABA1, może przyjąć ich 
syna, istnieje również możliwość zakwaterowania w internacie. Składający petycję otrzymał 
właściwe dane2. W najlepszym interesie dziecka leży podjęcie nauki w placówce będącej
najlepiej dostosowaną do jego potrzeb.

Wnioski

W przeciwieństwie do zarzutów składającego petycję wzrost liczby uczniów SEN 
(457 w roku szkolnym 2008/2009 w stosunku do 274 w roku 2004/2005, czyli 2,11% 
całkowitej liczby uczniów), jak i wzrost liczby przypadków wymagających szczególnej opieki 
(24 przypadki w roku 2008/2009 przy zaledwie 10 w 2007/2008) dowodzą, że szkoły 
znajdują coraz więcej rozwiązań umożliwiających integrację dzieci wykazujących 
poważniejsze zaburzenia. Komisja dba, aby szkoły otrzymywały do dyspozycji wszelkie 
niezbędne środki finansowe.

Szkoły Europejskie przedsiębiorą wszelkie uzasadnione środki w celu integracji dzieci 
o szczególnych potrzebach spowodowanych niepełnosprawnością, lecz nie mogą 
dostosowywać się do takich potrzeb w każdej sytuacji. Szkoły Europejskie mogą wobec tego 
w szczególnych przypadkach oświadczyć brak kompetencji, tak jak miało to miejsce 
w przypadku syna składającego petycję, pomimo rzeczywistych wysiłków włożonych przez 
szkołę w integrację dziecka.

Ponadto służby socjalne Parlamentu Europejskiego, we współpracy ze służbami Komisji 
ds. Szkół Europejskich, umożliwiły rodzinie znalezienie odpowiedniej szkoły, a pracodawca 
podjął działania w zakresie pomocy finansowej.

                                               
1 ABA jest metodą warunkowania dążącego do modyfikacji zachowań u dzieci cierpiących na autyzm w celu

umożliwienia ich socjalizacji. Metoda ta wzbudza bardzo zróżnicowane reakcje, w niektórych przypadkach 
entuzjastyczne, a w innych krytyczne, gdyż polega ona na uwarunkowywaniu, a nie terapii, i wywiera na 
dziecko presję noszącą znamiona przemocy. Aby metoda była skuteczna, należy ją stosować na co dzień 
w wymiarze 30–40 godzin tygodniowo.

2 IDS, Monschauerstrasse 10, B-4700 Eupen, tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm.


