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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1498/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā A. V. M., par 
Eiropas skolu Minhenē, Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret Minhenes Eiropas skolas atteikumu uzņemt skolā 
2009./2010. mācību gadā viņas meitu. Viņa apgalvo, ka tā ir diskriminācija pret III kategorijas 
skolēniem spāņu valodas nodaļā, jo atlases kritēriji ir atšķirīgi no minētās skolas citu valodu 
nodaļām. Viņa aicina piemērot vienādus kritērijus visu valodu nodaļām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Eiropas skola Minhenē ir noraidījusi lūgumraksta iesniedzējas lūgumu uzņemt viņas bērnu 
šīs skolas spāņu valodas plūsmas pamatskolas klasē. Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret šo 
atteikumu un apgalvo, ka tā ir diskriminācija pret III kategorijas skolēniem spāņu valodas 
nodaļā. Lūgumraksta iesniedzēja vērsās Eiropas skolu Apelācijas padomē, kas secināja, ka 
iebildums ir nepieņemams.

Valdes apstiprinātie noteikumi ir šādi:

 Bērnus, kas pieder pie III kategorijas, skolā uzņem skolas direktors saskaņā ar Eiropas skolu 
Vispārējo noteikumu 8. pantu.
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 Pieņemot lēmumu, direktoram jānodrošina, lai katrā klasē būtu pietiekami daudz brīvu vietu, 
kas ļautu gadā uzņemt pienācīgu skaitu I1 un II kategorijas2 bērnu, nesadalot klasi.

 III kategorijas skolēnus var neuzņemt tajās klasēs, kurās skolas mācību gada sākumā jau ir 
vairāk nekā 25 skolēni.

Eiropas skolas Minhenē uzņemšanas nosacījumi un noteikumi ir minēti skolas tīmekļa vietnē —
www.esmunich.de un tajos norādīts, ka:

 Sakarā ar pieaugošo I kategorijas bērnu skaitu un skolā notiekošo remontdarbu radītajiem 
ierobežojumiem (pašreiz pagaidu ēkās) III kategorijas bērnu uzņemšanas iespējas ir 
ārkārtīgi ierobežotas.

Turklāt skolā nav spāņu plūsmas vidusskolas līmeņa, un tas nozīmē, ka bērni jānovirza uz citām 
nodaļām, galvenokārt uz vācu valodas nodaļu, kā rezultātā skola ir spiesta sadalīt klases, kas ļoti 
ietekmē budžetu. Tas pats attiecas uz grieķu valodas plūsmu.

Pēdējos divos gados skolā ir pieņemts ļoti neliels skaits III kategorijas skolnieku ne tika spāņu 
valodas nodaļā, bet arī citu valodu nodaļās, ierobežojot pieteikumus, ko iesniedz brāļi vai māsas 
tiem skolēniem, kas jau mācās skolā.

Šī situācija nav unikāla tikai Minhenes skolā, arī citas Eiropas skolas, kas saskaras ar pārāk lielu 
skolēnu skaitu, ir veikušas līdzīgus vai pat stingrākus pasākumus attiecībā uz III kategorijas skolēnu 
uzņemšanu, piemēram, Briselē un Luksemburgā.

Skolas direktors ir pareizi piemērojis noteikumus attiecībā uz skolēnu uzņemšanu Eiropas skolās.”

                                               
1 I kategorija: ES institūciju un citu ES struktūrvienību darbinieku bērni. 
2 II kategorija: bērni, uz kuriem attiecas līgums starp uzņēmumu vai organizāciju, kas saviem darbiniekiem apmaksā bērnu iestāšanās 

maksu Eiropas skolās.


