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Tema: Peticija Nr. 0374/2010 dėl problemų Europos mokykloje „Mamer 2“ 
Liuksemburge, kurią pateikė Graikijos pilietė Z. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aprašo problemas, su kuriomis susidūrė Europos mokykloje „Mamer 2“ 
Liuksemburge, kurioje mokosi jos devynmetis sūnus, turintis nemažai adaptacijos problemų. 
Ji teigia, kad skundėsi kai kuriems Europos mokyklos Aukščiausiosios tarybos nariams, tačiau 
tai nedavė jokių rezultatų, ir kad atsakingojo mokyklos inspektoriaus pavaduotoja ne tik 
neatsižvelgė į jos sūnaus interesus, bet priešingai – veikė, peticijos pateikėjos nuomone, 
neprofesionaliai, įžeidžiančiai ir netinkamai. Peticijos pateikėja jau kreipėsi į Liuksemburgo 
vaiko teisių ombudsmenę Marie Anne Rodesch-Hengesch, kuri nesėkmingai bandė surengti 
susitikimą su minėta mokyklos inspektoriaus pavaduotoja. Todėl peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamentą imtis nagrinėti šį klausimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Iš 2-osios Liuksemburgo Europos mokyklos Komisija gavo su šiuo klausimu susijusią 
informaciją, kuri pateikta toliau.

2008–2009 m. mokslo metų pradžioje mokytojai išreiškė rūpestį dėl peticijos pateikėjos vaiko 
elgesio. Jie manė, kad vaiko elgesys pavojingas tiek jam pačiam, tiek kitiems, ir parengė 
atskirus pranešimus dėl jo elgesio.
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Pradinės mokyklos vadovė aptarė problemą su tėvais ir patarė jiems prašyti eksperto 
nuomonės. Tėvai atsakė nemanantys, kad problemos susijusios su jų sūnumi. Pasak jų, vaikui 
kilo sunkumų iš esmės dėl to, kad 1 ir 2 pradinės klasės buvo sujungtos.

Tada visi atitinkamo skyriaus mokytojai pateikė mokyklos valdybai raštišką prašymą, kuriuo 
ragino, kad į mokyklą atvyktų ekspertas stebėti vaiko elgesį klasėje. Tokie veiksmai atitinka 
galiojančią vidaus tvarką. Tėvai atmetė ataskaitos išvadas ir pranešė mokyklai, kad jų vaiko 
būklė bus vertinama diagnostikos centre Graikijoje. Mokykla pateikė diagnostikos centrui 
psichologo ir mokytojų ataskaitų kopijas.

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl direktoriaus pavaduotojos požiūrio atliekant veiksmus, 
susijusius su peticijos pateikėjos vaiko elgesiu, ir kaltina ją neteisėtais veiksmais, žmogaus 
teisių pažeidimu, duomenų apsaugos teisių pažeidimu, mokyklos politikos pažeidimu, teisės į 
mokslą pažeidimu, vaiko ir jo šeimos tyčiniu šmeižimu, netinkamu administravimu ir 
piktnaudžiavimu valdžia.

Prieš pateikdama šią peticiją Europos Parlamentui, peticijos pateikėja, manydama, kad 
mokyklos direktorius neturėjo teisės leisti nepriklausomam asmeniui stebėti jos vaiko elgesį 
klasėje, pateikė Europos mokyklų generalinei sekretorei oficialų skundą dėl Europos 
mokyklos administravimo. Generalinė sekretorė peticijos pateikėjai patvirtino, kad pagal 
Europos mokyklų bendrųjų taisyklių 18 straipsnį 1 direktoriui leidžiama įgalioti 
nepriklausomus asmenis (šiuo atveju psichologą) sėdėti klasėje ir stebėti mokinius, jeigu 
atitinkami mokytojai sutinka.  Generalinė sekretorė padarė išvadą, kad ji „nenustatė, kad į 
vaiko teises nebuvo atsižvelgta“.

Atsižvelgiant į skirtingus elektroninius laiškus, peticijos pateikėjos ir mokyklos laiškus, 
peticijos pateikėjos ir generalinės sekretorės laiškus ir į išsamius pradinės mokyklos vadovės 
paaiškinimus, atrodo, kad mokykla tinkamai taikė galiojančias Europos mokyklų sistemos 
taisykles ir kad mokytojai ir mokyklos valdyba ėmėsi veiksmų atsižvelgdami į vaiko 
interesus. Tai taip pat patvirtina ir mokinio padaryta pažanga. 2009–2010 mokslo metus jis 
praleido mažoje septynių mokinių klasėje ir jam nebereikia paramos mokymuisi.  Todėl 
kaltinimas teisės į mokslą pažeidimu nepagrįstas. 

Pradinės mokyklos vadovė taip pat patvirtino, kad psichologo ataskaita buvo nagrinėjama 
labai konfidencialiai ir apie jos duomenis niekada nebuvo pranešta nei vienam mokytojui. Į 
duomenų apsaugos teises atsižvelgta.

Peticijos pateikėja nurodė, kad mokyklos vadovė atsisakė susitikti su Liuksemburgo vaikų 
teisių priežiūros atstove. Pradinės mokyklos vadovės teigimu, 2010 m. sausio 14 d. ji susitiko 
su Liuksemburgo vaikų teisių priežiūros atstove savo kabinete. Todėl peticijos pateikėjos 
tvirtinimas šiuo klausimu netikslus.

Išvados

Peticijoje pateikti kaltinimai pradinės mokyklos vadovei nepagrįsti ir nepatvirtinti 
dokumentais. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Komisija mano, kad mokyklos valdyba, 
mokytojai ir Europos mokyklų generalinis sekretoriatas laikėsi galiojančių taisyklių ir 
                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 – (dokumento nuoroda 2007-D-4010-en-6).



CM\870254LT.doc 3/3 PE450.814v02-00

LT

atsižvelgė į vaiko pedagoginius interesus.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Remdamiesi 2010 m. spalio mėn.Komisijos pranešimu peticijos pateikėjai pateikė savo 
pastabas ir papildomus dokumentus, susijusius su šiuo klausimu. Dabar jie teigia, kad 
Europos mokyklų taryba ir Europos Komisija nederamai palaikė direktoriaus pavaduotojos 
veiksmus. 

Komisija pažymėjo, kad šį klausimą tinkamai sprendė visi suinteresuotieji subjektai ir kad 
laikytasi visų susijusių mokyklose taikomų vidaus taisyklių. Savo pirminėje išvadoje dėl 
peticijos Komisija patvirtino, kad mokyklos valdyba, mokytojai ir Europos mokyklų 
generalinis sekretoriatas laikėsi galiojančių taisyklių ir atsižvelgė į vaiko pedagoginius 
interesus.

Šiuos argumentus taip pat pateikė Komisijos Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio 
direktorato Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus pirmininkas 2010 m. lapkričio 5 d 
peticijos pateikėjai skirtame laiške, kuriame jis rašė: „ „atsižvelgiant į jūsų aprašytą padėtį ir 
ES Liuksemburgo II pradinio ir darželio mokymo ciklo vadovo pavaduotojo ir ES generalinio 
sekretoriaus biuro pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, galima daryti išvadą, kad mokykla 
taikė galiojančias ES sistemos taisykles ir kad mokytojų ir vadovybės veiksmai vykdyti 
atsižvelgiant į jūsų vaiko interesus.“   

Naujuose peticijos pateikėjų pateiktuose dokumentuose nėra naujų faktų, dėl kurių būtų 
galima daryti kitokią išvadą, nei pateiktoji ankstesniame Komisijos atsakyme. Be to, 
dokumentu Nr. 40 patvirtinama, kad mokyklos direktorius aprašė mokyklos procedūrą rašte 
Liuksemburgo duomenų apsaugos komisijos pirmininkui, o dokumentu Nr. 41 patvirtinama, 
kad mokyklos vadovybė sunaikino psichologinę ataskaitą, kaip prašė peticijos pateikėjai.

Išvados

Laikytasi susijusių Europos mokyklų sistemos taisyklių, iš peticijos pateikėjų pateiktų 
dokumentų matyti, kad tėvų nuginčytą psichologinę ataskaitą mokykla sunaikino 2010 m. 
sausio mėn., mokyklos taisyklės išaiškintos Liuksemburgo duomenų apsaugos komisijai ir 
atsižvelgiama į vaiko interesus, nes jis mokosi labai mažoje klasėje ir gauna konkrečią paramą 
mokymuisi.“


