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Tárgy: Z.K. görög állampolgár által benyújtott 0374/2010. számú petíció 
Luxemburgban a „Mamer 2” Európai Iskolával kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet azokra a problémákra, amelyekkel a „Mamer 2” 
Európai Iskolában szembesült, ahová a számos beilleszkedési nehézséggel küzdő 9 éves fiát 
íratta. A petíció benyújtója rámutat, hogy az Európai Iskolák Legfelsőbb Tanácsának 
bizonyos tagjaihoz benyújtott panaszai nem vezettek eredményre, és hogy az iskola 
igazgatóhelyettese nem fia érdekeit képviselte, hanem ellenkezőleg, olyan módon járt el, 
amelyet a petíció benyújtója szakszerűtlennek, sértőnek és szabályellenesnek tart. A petíció 
benyújtója már a gyermekek jogainak védelmével foglalkozó luxemburgi ombudsmanhoz, 
Marie Anne Rodesch-Hengeschhez is fordult, aki hiába próbált találkozót kezdeményezni az 
említett igazgatóhelyettessel. A petíció benyújtója ezért ebben az ügyben az Európai 
Parlament intézkedését kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A Bizottság az ügyben az alábbi tájékoztatást kapta a Luxembourg II. európai iskolától:

A 2008/2009-es tanév kezdetén a tanárok aggodalmuknak adtak hangot a petíció 
benyújtójának gyermeke által tanúsított magatartás miatt. Viselkedését mind önmagára, mind 
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pedig másokra nézve veszélyesnek tartották, és egyénileg is jelentéseket készítettek a 
gyermek magatartásáról.

Az általános iskola igazgatója megvitatta a kérdést a szülőkkel, és azt tanácsolta számukra, 
hogy kérjék ki szakember véleményét. A szülők erre adott válaszukban kifejtették, hogy 
véleményük szerint a problémák eredete nem fiukhoz köthető. Úgy vélték, hogy a gyermek 
nehézségeit főként az általános iskola első és második osztályának összevonása okozta.

Ezt követően az adott szekcióban működő valamennyi tanár írásos kérelmet nyújtott be az 
iskola vezetőségéhez, azzal a kéréssel, hogy az iskolába látogasson el egy szakértő annak 
érdekében, hogy megfigyelje a gyermek osztályon belüli viselkedését. Az ilyen jellegű 
fellépés összhangban áll a meglévő belső eljárásokkal. A szülők elutasították az értékelő 
jelentés következtetéseit, és arról tájékoztatták az iskolát, hogy gyermeküket elviszik egy 
görögországi diagnosztikai központba. Az iskola a diagnosztikai központ rendelkezésére 
bocsátotta a pszichológiai értékelés és a tanárok jelentéseinek egy példányát.

A petíció benyújtója az igazgatóhelyettes hozzáállását kifogásolja a gyermekének 
magatartásához kapcsolódó lépések végrehajtása során, valamint jogellenes cselekedetekkel, 
az emberi jogok megsértésével, az adatvédelmi jogok megsértésével, az iskolai szabályok 
megsértésével, az oktatáshoz fűződő jogok megsértésével, egy gyermek és családja szándékos 
rágalmazásával, hivatali visszássággal és hivatallal való visszaéléssel vádolja.

Mielőtt a szóban forgó petíciót eljuttatta a Parlamenthez, a petíció benyújtója hivatalos 
panasszal élt az európai iskola vezetőivel szemben az Európai Iskolák főtitkáránál, azzal 
érvelve, hogy az iskola igazgatójának nem volt joga ahhoz, hogy egy külső személy számára 
engedélyezze gyermeke tantermi magatartásának megfigyelését. A főtitkár arról biztosította a 
petíció benyújtóját, hogy az Európai Iskolák általános szabályzatának1 18. cikke lehetővé teszi 
az igazgató számára, hogy engedélyt adjon egy külső személynek (ez esetben 
pszichológusnak) arra, hogy az érintett tanárok beleegyezésével beüljön a tanítási órákra és 
megfigyelje azokat.  A főtitkár végezetül megjegyezte, hogy jómaga „nem talált arra utaló 
jelet, hogy a gyermek jogai sérültek”.

A petíció benyújtója és az iskola közötti elektronikus és postai levélváltások, a petíció 
benyújtója és a főtitkár közötti levélváltások, valamint az általános iskola igazgatója által 
adott részletes magyarázatok alapján úgy tűnik, hogy az iskola helyesen alkalmazta az 
Európai Iskolák rendszerében hatályos szabályokat, és mind a tanárok, mind pedig a 
vezetőség által hozott intézkedések a gyermek érdekeit szolgálták. Ezt a tanuló által tett 
előrelépések is igazolják. Az említett tanuló a 2009/2010-es tanévben egy kis, hétfős 
osztályba járt, és már nem szorul segítségre a tanulásban.  Következésképpen az oktatáshoz 
fűződő jogok megsértésének vádja megalapozatlan. 

Az általános iskola igazgatója azt is megerősítette, hogy a pszichológus értékelését a lehető 
legszigorúbb bizalmassággal kezelték, és annak tartalmát sosem bocsátották a tanárok 
rendelkezésére. Az adatvédelmi jogokat tehát tiszteletben tartották.

A petíció benyújtója megemlíti, hogy az iskola igazgatója nem volt hajlandó találkozni a 
gyermekek jogaiért felelős luxemburgi ombudsmannal. Az általános iskola igazgatójának 
                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 – (referenciadokumentum: 2007-D-4010-en-6)
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saját elmondása szerint 2010. január 14-én meglátogatta hivatalában a gyermekek jogaiért 
felelős luxemburgi ombudsmant. Következésképpen a petíció benyújtójának ezzel kapcsolatos 
állítása helytelen.

Következtetések

A petíció olyan vádakat ismertet az általános iskola igazgatójával szemben, amelyek 
megalapozatlanok és dokumentumokkal sem igazolhatók. A kapott tájékoztatás fényében a 
Bizottság úgy véli, hogy az iskola vezetői, a tanárok és az Európai Iskolák Főtitkársága a 
meglévő szabályokat követték, és szem előtt tartották a gyermek pedagógiai érdekeit.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. június 10.

A Bizottság 2010. októberi közleményét követően a petíció benyújtói megtették 
észrevételeiket, és további dokumentumokat bocsátottak rendelkezésre az üggyel 
kapcsolatban. Jelenleg azt állítják, hogy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa és az Európai 
Bizottság helytelenül járt el, amikor támogatta az igazgatóhelyettes intézkedéseit.

A Bizottság meggyőződött arról, hogy a szóban forgó kérdést valamennyi érintett fél 
megfelelően kezelte, az Európai Iskolákban alkalmazandó, az ügy szempontjából releváns 
belső szabályokat pedig betartották. A petícióval kapcsolatos első következtetésében a 
Bizottság megerősítette, hogy az iskola vezetői, a tanárok és az Európai Iskolák Főtitkársága a 
meglévő szabályokat követték, és szem előtt tartották a gyermek pedagógiai érdekeit.

Ezzel érvelt a Bizottság Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóságának 
szociálpolitikai és egészségügyi kérdésekért felelős igazgatója is a petíció benyújtójához 
intézett, 2010. november 5-i levelében, amelyben kifejtette: „[…] figyelembe véve az Ön 
helyzetről adott leírását, valamint azokat a dokumentumokat és magyarázatokat, amelyeket a 
Luxembourg-II. Európai Iskola óvodai és általános iskolai részlegének igazgatóhelyettese és 
az Európai Iskolák főtitkári hivatala bocsátott rendelkezésre, arra a következtetésre jutottam, 
hogy a kérdéses iskola az Európai Iskolák rendszerének hatályos szabályait alkalmazta, a 
tanárok és a vezetőség által hozott intézkedések pedig az Ön gyermekének érdekét szolgálták.”

A petíció benyújtói által szolgáltatott új dokumentumok nem fednek fel olyan új tényezőt, 
amely a Bizottság előző válaszától eltérő következtetést tenne indokolttá. Továbbá a 40. sz. 
dokumentum megerősíti, hogy az iskola igazgatója levelet intézett a luxemburgi adatvédelmi 
bizottság elnökéhez, amelyben ismertette az iskola által alkalmazott eljárást, a 41. sz. 
dokumentum pedig alátámasztja, hogy az iskola vezetői – eleget téve a petíció benyújtói 
kérésének – megsemmisítették a pszichológiai jelentést.

Következtetések

Az Európai Iskolák rendszerének vonatkozó szabályait betartották, a szülők által kifogásolt 
pszichológiai jelentést az iskola 2010 januárjában megsemmisítette – amint arról a petíció 
benyújtói által rendelkezésre bocsátott dokumentumok is tanúskodnak –, az iskola szabályait 
ismertették a luxemburgi adatvédelmi bizottsággal, a gyermek pedagógiai érdekeit pedig szem 
előtt tartják, mivel egy kifejezetten kis létszámú osztályba jár és célzott tanulási támogatásban 
részesül.


