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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.06.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0374/2010, внесена от Z.K., с гръцко гражданство, относно 
проблеми в европейското училище „Mamer 2“ в Люксембург

1. Резюме на петицията

Вносителката описва проблемите, които е имала в европейското училище в 
Люксембург „Mamer 2”, където е записан 9-годишният ѝ син, който е имал редица 
затруднения в адаптирането. Тя посочва, че оплакванията ѝ до някои членове на 
Висшия съвет на Европейското училище не са дали резултати и че съответният 
заместник училищен инспектор не е действал в интерес на сина ѝ, а напротив, действал 
е по начин, който вносителката описва като непрофесионален, обиден и неправомерен.
Вносителката вече се е свързала с люксембургския омбудсман, отговарящ за правата на 
детето, Marie Anne Rodesch-Hengesch, която неуспешно се е опитала да уреди среща с 
гореспоменатия заместник-училищен инспектор. Поради това вносителката призовава 
Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Във връзка със случая Комисията е получила следната информация от Европейското 
училище в Люксембург.

В началото на учебната 2008–2009 година учителите са изразили загриженост във 
връзка с поведението на детето на вносителката. Те са сметнали това поведение за 
опасно както за самото дете, така и за останалите и са изготвили индивидуални доклади 
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относно поведението на детето.

Директорката на началното училище е обсъдила това с родителите и ги е посъветвала 
да потърсят мнението на експерт. Родителите са отговорили, че не считат, че 
проблемите са свързани със сина им. Според тях трудностите на детето са били 
предизвикани от факта, че начален клас 1 и начален клас 2 са били слети.

Впоследствие всички учители в съответната паралелка са поискали писмено от 
ръководството на училището да бъде повикан експерт, който да посети училището и да 
наблюдава поведението на детето в клас. Тези действия отговарят на съществуващата 
вътрешна процедура. Родителите са отхвърлили заключенията, посочени в доклада, и 
са уведомили училището, че детето им ще бъде прегледано в диагностичен център в 
Гърция. Училището е предоставило на диагностичния център копие от доклада на 
психолога, както и от докладите на учителите.

Вносителката се оплаква от отношението на заместник-директорката при провеждането 
на мерките, свързани с поведението на сина й, и я обвинява в незаконни действия, 
нарушаване правата на човека, нарушаване на правото на защита на данните, 
нарушаване на училищните политики, нарушаване на правата на образование, 
умишлено оклеветяване на дете и на неговите родители, лошо управление и 
злоупотреба с власт.

Преди да внесе тази петиция в Парламента, вносителката е подала официално 
оплакване срещу администрацията на Европейското училище в генералния секретариат 
на европейските училища, тъй като е на мнение, че директорката на училището не е 
имала право да позволява на външен човек да наблюдава поведението на сина й в клас.
Генералният секретар е потвърдил пред вносителката, че член 18 от Общите правила на
европейските училища 1 дава възможност на директора да разрешава на външни за 
училището лица (в този случай на психолог) да посещават часовете и да наблюдават 
класовете със съгласието на съответните учители.  Генералният секретар е заключил, че 
„не е установил незачитане на правата на детето“.

Предвид отделните размени на електронни писма, писмата, разменени между 
вносителката и училището, между вносителката и генералния секретар и подробните 
обяснения, предоставени от директорката на началното училище, изглежда, че 
училището е приложило коректно съществуващите в системата на Европейските 
училища правила и че действията, предприети както от учителите, така и от 
ръководството, са били предприети в интерес на детето. Това се потвърждава също и от 
напредъка, постигнат от ученика. През учебната 2009–2010 година той е бил в малък 
клас от седем ученици и вече не се нуждае от помощ в учебния процес.  Следователно 
обвиненията в нарушаване на образователните права са неоснователни.

Директорката на началното училище е потвърдила също, че докладът, изготвен от 
психолога, е бил третиран с най-голяма поверителност и никога не е бил предоставян 
на никой от учителите. Правото на защита на данните не е било нарушено.

Вносителката споменава, че директорката на училището е отказала да се срещне с 
                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (doc ref. 2007-D-4010-en-6)
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люксембургския инспектор по правата на детето. Според директорката на училището, 
такава среща се е провела между нея и люксембургския инспектор по правата на детето 
в нейния кабинет на 14.01.2010 г. Следователно твърдението на вносителката по този 
повод е невярно.

Заключение

Петицията съдържа обвинения срещу директорката на началното училище, които не са 
нито доказани, нито документирани. Предвид получената информация, Комисията 
счита, че ръководството на училището, учителите и генералният секретариат на 
Европейските училища са следвали установените правила и са били водени от 
педагогически съображения в интерес на детето.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 10 юни 2011 г.

След съобщението на Комисията от октомври 2010 г. вносителите са предоставили 
своите наблюдения, както и някои допълнителни документи, свързани със случая. Сега 
те твърдят, че Управителният съвет на европейските училища, както и Европейската 
комисия неоснователно са подкрепили действията на заместник-директорката.

Комисията се увери, че по въпроса са били предприети правилните действия от страна 
на всички заинтересовани и че са били спазени съответните вътрешни правила, 
приложими в училищата. В първоначалното си заключение по отношение на петицията 
Комисията потвърждава, че ръководството на училището, учителите и генералният 
секретариат на Европейските училища са следвали установените правила и са били 
водени от педагогически съображения в интерес на детето.

Тези аргументи са изразени и от директора на отдел „Социална политика и здраве“ към 
ГД „Човешки ресурси и сигурност“, в писмото му до вносителя от 5.11.2010 г., в което 
той пише: „...предвид Вашето описание на ситуацията и документацията и 
обясненията, предоставени от заместник-директора на детската градина и 
началното училище в рамките на Европейско училище II в Люксембург, както и от 
бюрото на генералния секретар на ЕУ, стигам до заключението, че училището е 
приложило съществуващите в системата на ЕУ правила и че действията, 
предприети от учителите и управлението, са били в интерес на Вашето дете.“

Новите документи, предоставени от вносителите, не добавят нови обстоятелства, които 
биха довели до заключение, различно от съдържащото се в предишния отговор от 
Комисията. Освен това, документ № 40 потвърждава, че директорката на училището е 
писала до председателя на комисията за защита на данните в Люксембург, описвайки 
училищната процедура, а документ 41 потвърждава, че управлението на училището е 
унищожило доклада на психолога, в съответствие с искането на вносителите на 
петицията.

Заключение

Приложимите правила в системата на Европейските училища са били спазени, 
оспорваният от родителите доклад на психолога е бил унищожен от училището през 
януари 2010 г., както е видно от документите, предоставени от вносителите, 
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училищните правила са били описани пред комисията за защита на данните в 
Люксембург и интересите на детето от педагогическа гледна точка са били взети 
предвид, тъй като то е включено в клас с много малък брой ученици и получава 
специфична образователна помощ.


