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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009–2014

Komisja Petycji

25.3.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1498/2009, którą złożyła A.V.M. (Hiszpania) w sprawie Szkoły 
Europejskiej w Monachium (Niemcy)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża sprzeciw w związku z odmową przyjęcia jej córki do Szkoły 
Europejskiej w Monachium w roku szkolnym 2009–2010. Utrzymuje ona, że stanowi 
to dyskryminację uczniów kategorii III w sekcji hiszpańskiej, ponieważ kryteria wyboru nie 
są takie same, jak w przypadku innych sekcji językowych w tej placówce. Składająca petycję 
wzywa do stosowania tych samych kryteriów w odniesieniu do wszystkich sekcji 
językowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Szkoła Europejska w Monachium odrzuciła wniosek składającej petycję o przyjęcie 
jej dziecka do podstawowego cyklu sekcji hiszpańskiej. Składająca petycję wyraża sprzeciw 
w związku z tą odmową, utrzymując, że stanowi to dyskryminację uczniów kategorii 
III w sekcji hiszpańskiej. Składająca petycję odwołała się do Rada ds. zażaleń Szkół 
Europejskich, która uznała skargę za niedopuszczalną.

Zasady określone przez Zarząd Szkół są następujące:

 Uczniowie kategorii III są przyjmowani przez dyrektora szkoły zgodnie z postanowieniami 
określonymi w art. 8 regulaminu Szkół Europejskich.
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 Podejmując decyzję o przyjęciu uczniów kategorii III, dyrektor musi zwrócić uwagę, 
aby w poszczególnych klasach pozostała wystarczająca ilość miejsc dla dzieci należących 
do kategorii I1 i II2, umożliwiająca ich przyjęcie w ciągu roku, tak aby uniknąć podziału 
klas.

 Uczniowie kategorii III nie mogą być przyjmowani do klas, które już na początku roku 
szkolnego liczą ponad 25 uczniów.

Warunki przyjęcia uczniów do Szkoły Europejskiej w Monachium można znaleźć na stronie 
internetowej szkoły www.esmunich.de:

 Ze względu na coraz to większe zainteresowanie przyjęciem uczniów kategorii 
I oraz trudności spowodowane trwającymi pracami budowlanymi (zajęcia odbywają 
się obecnie w budynkach tymczasowych) możliwości przyjęcia uczniów kategorii 
III są bardzo ograniczone.

Ponadto na poziomie ponadpodstawowym nie ma sekcji hiszpańskiej, co oznacza, że dzieci 
są kierowane do innej sekcji, przede wszystkim do sekcji niemieckiej, co z kolei zmusza szkołę 
do podziału klas i znacznie wpływa na budżet. To samo dotyczy sekcji greckiej.

Przez ostatnie dwa lata szkoła przyjęła zaledwie kilku uczniów kategorii III, nie tylko do sekcji 
hiszpańskiej, ale też do innych sekcji językowych, ograniczając tym samym liczbę przyjęć 
do rodzeństwa uczniów już uczęszczających do szkoły.

Taka sytuacja występuje nie tylko w Szkole Europejskiej w Monachium, ale też w innych 
Szkołach Europejskich, które również są przepełnione i które podjęły podobne lub nawet bardziej 
restrykcyjne środki odnośnie do przyjmowania uczniów kategorii III, na przykład w Brukseli 
i Luksemburgu.

Stwierdza się, że dyrektor szkoły prawidłowo stosuje zasady dotyczące przyjmowania uczniów 
do Szkół Europejskich.

                                               
1 Kategoria I: dzieci pracowników instytucji UE lub innych organów UE.
2 Kategoria II: dzieci objęte umową zawartą z firmą lub organizacją regulującą opłaty za przyjęcie dzieci ich pracowników do Szkół 

Europejskich.


