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Fit-termini tal-Artikolu 22(4) tal-Att dwar l-Ombudsman qiegħdin nibgħatu
kopja tal-Opinjoni Finali, flimkien ma’ dan resumé tal-każ u korrispondenza
oħra relevanti, biex jinġiebu għall-attenzjoni tal-Kumitat Permanenti dwar ixXogħol tal-Kamra u biex jitpoġġew fuq il-Mejda tal-Kamra għall-attenzjoni talMembri tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Dan ir-rapport sar wara investigazzjoni
mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni dwar l-ilment miġjub [omissis]
Resumé
Is-Sinjuri fuq imsemmija jmexxu skejjel speċjalizzati – [omissis]
Huma ilmentaw li d-doveri tagħhom huma in effetti identiċi għal dawk ta’
Kap ta’ Skola iżda kienu ġew mogħtija l-isem ta’ ‘Centre Co-Ordinators’ bilkonsegwenza li kienu qed jiġu mċaħħda mill-paga u ‘allowances’ li huma
intitolati għalihom ta’ Kapijiet ta’ Skola, Grade 5, kif ukoll imċaħħda minn
sapport infrastrutturali ieħor. In-numru ta’ studenti f’dawn l-iskejjel ivarja
bejn 500 u 1,300.
Minkejja korrispondenza f’Settembru u Ottubru 2019 bejn l-allura
Kummissarju għall-Edukazzjoni (is-Sur Charles Caruana Carabez) u sSegretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni (allura MEDE) fejn

inġibdet l-attenzjoni tal-Ministeru għall-anomalija nġusta fil-każ tat-tlett
persuni konċernati, baqa’ ma sar xejn, u fis- 6 ta’ Jannar 2020 l-allura
Kummissarju bagħat ir-Rapport Finali tiegħu (kopja annessa) kemm lisSegretarju Permanenti msemmi kif ukoll [omissis]. F’dan ir-rapport kien
rakkomandat li dawn jitqiegħdu fi skala Grade 5, ikollhom it-titolu ta
‘Heads of Schools’, kif ukoll li dawn l-iskejjel speċjalizzati jingħataw linfrastruttura amministrattiva bħal skejjel oħra.
Il-Ministeru
għall-Edukazzjoni
baqa’
ma
implimentax
irrakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissarju, kif jirriżulta minn
korrispondenza bejn is-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru u l-allura
Kummissarju fi Frar 2020. Sal-lum il-Ministeru, permezz tas-Segretarju
Permanenti għadu jitkellem fuq soluzzjoni “komprensiva” u “approċċ
ħolistiku” mingħajr ma jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet fit-totalità
tagħhom.
L-allura Kummissarju kiteb lill-allura Ministru għall-Edukazzjoni fit-3 ta’
Ġunju 2020 bit-tama li s-sitwazzjoni titranġa skont ir-Rapport Finali tas-6
ta’ Jannar 2020 imsemmi, iżda baqa’ ma kien hemm ebda eżitu.
Fil-21 ta’ Awwissu 2020, l-Ombudsman kiteb lill-Onorevoli Prim Ministru
fit-termini u għall-fini u effetti tas-sub-artikolu (4) tal-Art 22 aktar 'l fuq
imsemmi, b’“reminder” fit-8 ta’ Frar 2021 (ara Appendiċi I u II).
Billi sal-lum ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju għall-Edukazzjoni
għadhom ma ġewx implimentati qed nippreżentaw dan ir-rapport għallkonsiderazzjoni tal-Kamra tar-Rappreżentanti.
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