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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0374/2010, którą złożyła Z.K. (Grecja) w sprawie swoich problemów 
ze szkołą europejską „Mamer 2” w Luksemburgu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje problemy, jakie napotkała w Szkole europejskiej „Mamer 2” 
w Luksemburgu, do której został przyjęty jej 9-letni syn mający liczne trudności adaptacyjne. 
Zaznacza ona, że jej skargi kierowane do niektórych członków Rady Najwyższej szkoły 
europejskiej nie przyniosły skutków, a odpowiedni zastępca inspektora szkolnego nie działał 
w interesie jej syna, a wręcz przeciwnie – postępował w sposób, który składająca petycję 
opisuje jako nieprofesjonalny, obraźliwy i nieprawidłowy. Składająca petycję kontaktowała 
się już z luksemburskim rzecznikiem praw dziecka, Marie Anne Rodesch-Hengesch, która 
bezskutecznie próbowała zorganizować spotkanie ze wspomnianym wyżej zastępcą 
inspektora szkolnego. Dlatego składająca petycję wzywa Parlament Europejski do zajęcia się 
tą sprawą. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Komisja otrzymała od Szkoły Europejskiej Luksemburg II następujące informacje dotyczące 
przedmiotowej sprawy.

Na początku roku szkolnego 2008/2009 nauczyciele zgłosili uwagi dotyczące zachowania 
dziecka składającej petycję. Jego zachowanie uznali za niebezpieczne zarówno dla samego 
dziecka, jak i innych dzieci, oraz sporządzili indywidualne sprawozdania w sprawie 



PE450.814v02-00 2/3 CM\870254PL.doc

PL

zachowania dziecka.

Dyrektor szkoły podstawowej rozmawiała z rodzicami dziecka i poleciła im zaczerpnąć opinii 
eksperta. Rodzice odpowiedzieli, że według nich problemy te nie wynikały z zachowania ich 
dziecka. Rodzice dziecka stwierdzili, że problemy te były w głównej mierze spowodowane 
połączeniem 1. i 2. klasy szkoły podstawowej.

Wszyscy nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia w odnośnych klasach, zwrócili się następnie 
na piśmie do kierownictwa szkoły o zorganizowanie wizytacji, tak aby ekspert mógł 
przeprowadzić obserwację zachowania dziecka w klasie. Tego typu działanie jest zgodne z 
obowiązującą procedurą wewnętrzną. Rodzice odrzucili wnioski przedstawione w 
przedmiotowym sprawozdaniu i poinformowali kierownictwo szkoły, że ich dziecko zostanie 
przebadane w ośrodku diagnostycznym w Grecji. Szkoła przekazała ośrodkowi 
diagnostycznemu kopie raportu psychologicznego i sprawozdań nauczycieli.

Składająca petycję skarży się na postępowanie zastępczyni dyrektor podczas podejmowania 
działań w związku z zachowaniem jej dziecka i oskarża ją o czyny bezprawne, naruszenie 
praw człowieka i praw w zakresie ochrony danych, nieprzestrzeganie polityki szkoły, 
naruszenie prawa do edukacji, celowe zniesławienie jej dziecka i jego rodziny, niewłaściwe 
administrowanie oraz nadużywanie władzy.

Przed złożeniem przedmiotowej petycji do Parlamentu składająca petycję przedłożyła 
sekretarz generalnej szkół europejskich formalną skargę przeciwko administracji szkoły 
europejskiej, informując, że dyrektor szkoły nie miała prawa zlecać osobie z zewnątrz 
obserwacji jej dziecka w klasie. Sekretarz generalna poinformowała składającą petycję, że 
zgodnie z art. 18 Regulaminu szkół europejskich1dyrektor szkoły może upoważniać osoby z 
poza szkoły (w tym przypadku psychologa) do udziału w zajęciach i obserwowania klas 
zgodnie z ustaleniami z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia. . Sekretarz generalna 
poinformowała, że nie stwierdziła naruszenia praw dziecka.

Z wymiany e-maili, pism między składającą petycję i szkołą, pism między składającą petycję 
i sekretarz generalną, jak również ze szczegółowych wyjaśnień przedstawionych przez 
dyrektor szkoły podstawowej wynika, że szkoła odpowiednio zastosowała zasady 
obowiązujące w ramach systemu szkół europejskich oraz że działania nauczycieli i 
kierownictwa były podejmowane w interesie dziecka. Potwierdzają to również postępy 
samego ucznia. W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczał on do klasy siedmioosobowej. 
Obecnie nie potrzebuje on już wsparcia edukacyjnego. W związku z powyższym oskarżenia 
dotyczące naruszenia praw edukacyjnych są bezpodstawne. 

Dyrektor szkoły podstawowej potwierdziła również, że raport sporządzony przez psychologa 
był traktowany z najwyższą poufnością oraz że żadne jego szczegóły nie zostały przekazane 
żadnemu z nauczycieli. Prawa związane z ochroną danych również były przestrzegane.

Składająca petycję poinformowała, że dyrektor szkoły odmówiła spotkania z luksemburskim 
rzecznikiem praw dziecka. Dyrektor szkoły podstawowej twierdzi, że spotkała się z 
luksemburskim rzecznikiem praw dziecka w swoim biurze w dniu 14 stycznia 2010 r. W 
związku z tym odnośne oskarżenie jest błędne.
                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 – (nr ref. 2007-D-4010-en-6).



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

PL

Wnioski

Przedmiotowa petycja zawiera oskarżenia skierowane przeciwko dyrektor szkoły 
podstawowej, które są nieuzasadnione i nieudokumentowane. W świetle otrzymanych 
informacji Komisja stwierdza, że kierownictwo szkoły, nauczyciele oraz sekretarz generalna 
szkół europejskich przestrzegali obowiązujące zasady oraz że kierowali się pedagogicznymi 
interesami dziecka.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Po wydaniu komunikatu przez Komisję w październiku 2010 r. składający petycję przedłożyli 
swoje uwagi i dostarczyli dodatkowe dokumenty w przedmiotowej sprawie. Utrzymują teraz, 
że Rada Dyrektorów Szkół Europejskich, a także Komisja Europejska niesłusznie wsparły 
działania zastępczyni dyrektor.

Komisja sprawdziła, czy sprawa ta została właściwie rozpatrzona przez wszystkie 
zainteresowane podmioty i czy przestrzegano wszystkich stosownych przepisów 
wewnętrznych stosowanych w szkołach. W swoich pierwotnych wnioskach Komisja 
stwierdziła, że kierownictwo szkoły, nauczyciele oraz Sekretariat Generalny Szkół 
Europejskich przestrzegali obowiązujących zasad oraz że kierowali się pedagogicznymi 
interesami dziecka.

Argumenty te zostały także przedstawione w piśmie dyrektora ds. polityki społecznej i 
zdrowia w Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa do 
składającej petycję z dnia 5.11.2010 r., w którym napisał: (…) biorąc pod uwagę 
przedstawiony przez Panią opis sytuacji oraz dokumentację i wyjaśnienia zastępcy dyrektora 
ds. szkół podstawowych i przedszkoli w Szkole Europejskiej Luksemburg II oraz Biura 
Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich, doszedłem do wniosku, że szkoła zastosowała 
istniejące zasady systemu szkół europejskich i że działania nauczycieli i kierownictwa szkoły 
zostały podjęte w interesie Pani dziecka. 

Nowe dokumenty złożone przez składających petycję nie wnoszą nowych informacji, które 
pozwoliłyby na wydanie innych wniosków niż te zawarte w poprzedniej odpowiedzi Komisji. 
Ponadto dokument nr 40 potwierdza, że dyrektor szkoły napisała do przewodniczącego 
Komisji Ochrony Danych Osobowych w Luksemburgu i przedstawiła szkolną procedurę, a 
dokument nr 41 potwierdza, że kierownictwo szkoły zniszczyło raport psychologa zgodnie z 
prośbą składających petycję.

Wnioski

Stosowne zasady systemu szkół europejskich były przestrzegane. Jak wynika z dokumentów 
dostarczonych przez składających petycję, nieprzyjęty przez rodziców raport psychologa 
został zniszczony przez szkołę w styczniu 2010 r. Szkolne przepisy zostały przedstawione 
Komisji Ochrony Danych Osobowych w Luksemburgu; uwzględniany jest też interes 
pedagogiczny dziecka – zostało ono przydzielone do bardzo małej klasy i otrzymuje specjalną 
pomoc w nauce.


