
Nd. 550. Breytingartillögur [166. mál]
við frv. till. um menntaskóla.

Frá menntamálanefnd.
1. 1. gr. orðist svo:

Menntaskólar skulu vera svo margir sem þörf er á, þar á meðal tveir í Reykja-
vík, einn á Akureyri, einn á Laugarvatni, einn á Ísafirði og einn á Austurlandi.
Kostnaður við stofnun og rekstur menntaskóla greiðist úr ríkissjóði, eftir því
sem fé er veitt til á fjárlögum.

2. Við 9. gr.
a. Annar málsliður 1. málsgr. orðist svo:

Meðalkennslustund er 45 mínútur.
b. Í stað orðanna "frjálsar valgreinar" í 2., 5. og 7. málsgr, komi: valgreinar.

3. Við 13. gr.
a. Annar málsliður 1. málsgr. orðist svo:

því skal við hvern menntaskóla auk skólastjóra og kennara skipað í eftir-
talin störf m. a.:

b. Í stað orðsins "Yfirkennari" í lið A. 1. komi: Aðstoðarskólastjóri.
c. í stað orðsins "Deildakennarar" í lið A. 3. komi: Yfirkennarar .

4. 15.gr. orðist svo:
Þeir einir geta orðið fastir kennarar skólanna:

a. sem lokið hafa við háskóla eða aðra jafngilda stofnun prófi í aðalkennslu-
greinum sínum, er um þekkingarkröfur og námstíma sé sambærilegt við
cand. mag.-próf frá Háskóla Íslands;

b. sem hafa lokið B.A.-prófi frá Háskóla Íslands eða sambærilegu prófi og
gangi þeir næst þeim, sem um getur í a-lið, hvað snertir réttindi til kennslu
í menntaskólum.
Kennararnir skulu hafa lokið prófi í uppeldis- og kennslufræðum.
Þessi ákvæði ná eigi til þeirra, sem nú eru fastir kennarar skólanna.
Undanþágu frá þessu ákvæði má veita, er sérstaklega stendur á. Þess skal

vandlega gætt, að hver skóli hafi jafnan á að skipa nægilegum fjölda kennara
með fyllstu menntun (sbr. a-lið) til að stjórna kennslu í hverri grein.

5. Við 18. gr.
a. Í stað orðsins "Starfandi" í 1. málsgr. komi: Fastir.
b. Orðin "ef eigi koma aðrir styrkir til" í 1. málsgr, falli niður.

6. Við 19. gr. Orðin "fyrir menntaskólastigið" falli niður.
7. Við 21. gr. Í stað orðsins "bókasafn" komi: safn bóka og annarra kennslugagna.
8. Við 22. gr. Annar málsl. orðist svo:

Skólaráð skipa aðstoðarskólastjóri, fulltrúar almenns kennarafundar og
nemenda (sbr. 23. gr.).

9. Við 23. gr.
a. Annar málsl. orðist svo:

Nemendaráð kýs fulltrúa í skólaráð með þeim réttindum, sem tiltekin
eru i ákvæðum reglugerðar um það.

b. Orðið "hljóta" í síðasta málsl. falli niður.
10. Við 26. gr. 1. málsl. orðist svo:

Menntamálaráðuneytið setur skólunum, að höfðu samráði við skólastjórnir,
reglugerð um framkvæmd þessara laga strax eftir gildistöku þeirra, og skal þar
meðal annars kveðið nánar á um þessi atriði:


