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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1498/2009 dėl Europos mokyklos, Miunchene, Vokietija, kurią 
pateikė Ispanijos pilietė A. V. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Europos mokykla Miunchene atsisakė priimti jos 
mažametę dukrą 2009–2010 mokslo metams. Ji teigia, kad III kategorijos ispanų klasės 
moksleiviai yra diskriminuojami, nes atrankos kriterijai čia skiriasi nuo kitų mokyklos kalbų 
klasių atrankos kriterijų. Ji prašo, kad visose kalbų klasėse būtų taikomi tokie patys kriterijai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjų prašymą priimti jų vaiką į pradinio lavinimo ispanų klasę Europos 
mokykla Miunchene atmetė. Peticijos pateikėjai tam prieštarauja ir tvirtina, kad III kategorijos 
ispanų klasės moksleiviai yra diskriminuojami. Peticijos pateikėjai pateikė apeliacinį skundą 
Europos mokyklų skundų komisijai, kuri padarė išvadą, kad skundas yra nepriimtinas.

Valdytojų taryba nustatė tokias taisykles:

 mokyklos direktorius III kategorijai priskiriamus moksleivius priima vadovaudamasis 
Europos mokyklų bendrųjų taisyklių 8 straipsniu;
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 priimdamas sprendimą direktorius privalo užtikrinti pakankamą laisvų vietų skaičių 
kiekvienoje klasėje tam, kad mokslo metais būtų galima priimti atitinkamą I1 ir II2

kategorijų moksleivių skaičių išvengiant klasės padalijimo;
 III kategorijos moksleiviai negali būti priimami į klases, kuriose mokslo metų pradžioje jau 

yra daugiau nei 25 moksleiviai.

Moksleivių priėmimo į Europos mokyklą Miunchene terminai ir sąlygos nurodyti mokyklos 
interneto puslapyje www.esmunich.de, konkrečiai nurodant, kad:

 Dėl didėjančio I kategorijos vaikų skaičiaus ir dėl mokykloje vykstančių statybos darbų 
keliamų apribojimų (naudojamasi laikinomis patalpomis) III kategorijos moksleivių 
priėmimo galimybės yra labai ribotos.

Be to, mokykloje nėra vidurinio lavinimo ispanų klasės, o tai reiškia, kad vaikus reikės perkelti į 
kitas klases, greičiausiai į vokiečių klasę. Ši priežastis priverčia padalinti klases padarant didelį 
poveikį mokyklos biudžetui. Tas pats taikytina graikų klasei.

Per pastaruosius dvejus metus į mokyklą buvo priimta labai mažai III kategorijos moksleivių ne tik į 
ispanų klasę, bet ir į kitų kalbų klases apsiribojant tik brolių ar seserų moksleivių, kurie jau lanko šią 
mokyklą, priėmimu.

Ši padėtis nėra būdinga tik Miuncheno mokyklai. Kitos Europos mokyklos, taip pat susidūrusios su 
didelio moksleivių skaičiaus keliama problema, ėmėsi panašių ar net griežtesnių priemonių (pvz., 
Briuselio ir Liuksemburgo mokyklos) dėl III kategorijos moksleivių priėmimo.

Mokyklos direktorius teisingai taikė taisykles dėl moksleivių priėmimo į Europos mokyklas.“

                                               
1 I kategorija: ES institucijų ar kitų ES organų darbuotojų vaikai.
2 II kategorija: įmonės ar organizacijos darbuotojų vaikai, dėl kurių ta įmonė ar organizacija pasirašo sutartis dėl jų priėmimo į Europos 

mokyklas ir sumoka už priėmimą.


