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1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă faptul că Școala Europeană din München a refuzat să o înscrie pe fiica sa 
în anul școlar 2009-2010. Petiționara susține că aceasta reprezintă o discriminare a elevilor 
din categoria a III-a, de la secția spaniolă, întrucât criteriile de selecție diferă de cele 
aplicabile în cazul altor secții lingvistice ale școlii. Petiționara solicită aplicarea acelorași 
criterii în cazul tuturor secțiilor lingvistice. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Cererea petiționarei de înscriere a fiicei sale în ciclul primar la secția spaniolă a Școlii 
Europene din München a fost refuzată. Petiționara obiectează față de acest refuz, susținând că 
reprezintă o discriminare a elevilor din categoria a III-a de la secția spaniolă. Petiționara s-a 
adresat Biroului de reclamații al Școlilor Europene, care a conchis că plângerea nu este 
admisibilă.

Regulile stabilite de Consiliul Superior al SE sunt următoarele: 

 Elevii din categoria a III-a sunt admiși de directorul școlii în conformitate cu prevederile 
articolului 8 din Regulamentul general al școlilor europene. 

 În momentul luării deciziei, directorul trebuie să se asigure că există suficiente locuri libere 



PE440.097v01-00 2/2 CM\811008RO.doc

RO

în fiecare clasă pentru a permite admiterea unui număr rezonabil de elevi din categoriile I1 și 
II2 pe durata anului școlar, fără ca aceasta să determine o divizare a clasei. 

 Elevii din categoria a III-a nu pot fi admiși în clase care au deja mai mult de 25 de elevi la 
începutul anului școlar.

Termenii și condițiile de înscriere la Școala Europeană din München se pot consulta pe site-ul web
al școlii - www.esmunich.de – unde se specifică astfel: 

 Având în vedere numărul din ce în ce mai mare de elevi din categoria I și restricțiile impuse 
de lucrările de construcție în derulare în spațiul școlii (pentru moment, clădiri temporare), 
posibilitățile de admitere a elevilor din categoria a III-a sunt extrem de limitate.

Mai mult, nu există o secție de spaniolă în ciclul secundar, astfel că elevii sunt redirecționați spre 
alte secții, în principal cea germană, situație care obligă școala să divizeze clasele, ceea ce are un 
impact enorm asupra bugetului școlii. Același lucru este valabil și în cazul secției elene. 

În ultimii doi ani, școala a acceptat foarte puțin elevi din categoria a III-a, nu doar în cadrul secției 
spaniole, ci și în cadrul celorlalte secții lingvistice, limitând înscrierile doar la frații sau surorile 
elevilor deja înscriși. 

Această situație nu este specifică doar SE din München, și alte școli europene confruntându-se cu o 
supraaglomerare, astfel că au fost nevoite să ia măsuri similare sau chiar mai restrictive privind 
înscrierea elevilor din categoria a III-a, după cum este cazul școlilor din Bruxelles sau Luxemburg.

Directorul școlii a aplicat în mod corect normele privind înscrierea elevilor la școlile europene.

                                               
1 Categoria I: copii ai personalului instituțiilor UE sau altor organisme ale UE. 
2 Categoria a II-a: copii în cazul cărora există un contract cu o companie sau o organizație care achită taxele necesare pentru înscrierea 

copiilor personalului lor la școlile europene.


