
389. Frum varp

til laga um lærða skólann i Reykjavik.

(E ftir  2. umr. í N d .)

1- gr-
1 hinum lærða skóla skulu nemendur fá nauðsynlega undirstöðukunn- 

áttu undir æðra nám og þann þroska, sem þarí til þess að leggja stund á 
visindi i háskólum og öðrum  æðstu lærdómsstofnunum.



2. gr.

Viðtöku i skólann fá engir, sem yngri eru en 13 ára, engir, sem 
haldnir eru a f næmum sjúkdómum eða öðrum  kvillum , sem eru hættulegir 
öðrum, engir nema óspilt mannorð hafi og engir nema þeir sýni kunnáttu- 
vottorð frá kennara eða skóla.

H ver sá, er vill fá inntöku i 1. bekk, verður að standast kunnátluraun 
i íslenskri tungu og íslenskum stil og helstu m álfræðiatriðum, í reikningi, 
munnlega og skriflega, og sögu íslands og sýna, að hann skilji sæmilega 
sænsku eða rikisnorsku eða dönsku og geti gert Ijettan stíl. Skrifa skal hann 
og læsilega.

H ver sá, er lok ið  hefir hliðstæðu námi i öðrum  skóla eða öðlast sömu 
þekking undir handleiðslu og tilsögn hæfs manns, má ganga undir inntöku- 
p ró f i þann bekk skólans, er samsvarar þekkingu hans og þroska, enda full- 
nægi hann öðrum  settum skilyrðum. Skal hann þá sýna vottorð um nám sitt 
° g  ganga undir p ró f á sama hátt og nemendur skólans.

3. gr.
1 hverjum  bekk skólans skal hafa vo rp ró f á hverju ári, en lokapróf 

efsta bekkjar er stúdentspróf. Hata má einnig m iðsvetrarpróf i hverjum  bekk.
V ið  ö ll vo rp ró f skulu vera tveir prófdóm arar i hverri grein: kennari i 

þeirri grein, sem reynt er i, og einhver annar kennari skólans eða maður, 
skipaður a f kenslumálaráðuneytinu.

4. gr.

Skólaárið skal telja frá 1. október, og eru þessi leyfi lögboðin :
Sumarleyfi 1. jú li til 30. september.
Jólaleyfi 23. desember til 2. janúar.
Öskudagurinn.
Páskaleyfi frá m iðvikudegi fyrir skirdag til þriðja i páskum.
Hvitasunnuleyfi frá laugardegi fyrir hvitasunnu til þriðja i hvitasunnu.
Sumardagurinn fyrsti.
Afmælisdagur konungs, 17. jún i og 1. desember.
Öðrum leyfum  ræður skólastjóri.

5. gr.

Kensluna annast kennarar, sem fullnægja skilyrðum  þessara laga. Þeir 
skulu vera svo margir, að enginn þeirra þurfi að kenna meira en 24 stundir 
á viku, en skólastjóri 12. Skulu þeir vera skipaðir emhættismenn (sbr. þó 
6. gr.) Stundakennara má taka i v ið lögum  og um skamman tima.

H eim ilt er að veita þeim föstum kennurum, sem hafa verulega auka- 
vinnu við leiðrjetting skriflegra úrlausna, 1—3 stunda eftirg jö f á skyldustund- 
um á viku.

6. gr.

Krefjast skal a f kennurum, er skipaðir vilja verða, að þeir hafi staðist 
kunnálturaun í kenslugreinum sinum i einhverjum  háskóla, er kenslumála-



ráðuneytið telur fullgildan, eða sýni m eð öðrum  hætti, að þeir sjeu starfanum 
vaxnir, að þeir sjeu ekki haldnir a f næmum sjúkdómum og að þeir hafi 
raeð eins árs reynslu sýnt, að þeir hafi þá kennarahæfileika og þá skapshöfu, 
sem kennurum er nauðsynleg.

7. gr.

Skólastjóri skal ráða lækni handa skólanum m eð samþykki kenslu- 
málaráðherra. Skólalæknir skal skoða alla nemendur að haustinu og gæta þess, 
að enginn sje í skólanum haldinn þeim sjúkdómum, sem hætt er við, að hann 
beri á skólasystkin sín, og skoðunargerð skal bann hafa á m iðjum  vetri og 
auk þess hvert sinn, er bann telur þö rf á.

8. gr.

Laun skólasljóra og kennara eru ákveðin i launalögum, lækni skal 
borga eftir samkomulagi.

Hver fastur kennari skólans skal hafa leyfi frá kenslustörfum 10. hvert 
ár með fullum launum, og ráðstafar skólastjóri kenslu hans á meðan, á rikis- 
ins kostnað.

9. gr.

Heim avistir skulu vera v ið  skólann fyrir ekki færri en 50 nemendur. 
Skulu þeir njóta þar ókeypis húsnæðis, ljóss og hita. Forgangsrjett til heima- 
vistar hafa þeir nemendur að öðru jöfnu, sem búa utan Reykjavikur.

10. gr.

Yfirstjórn skólans er i höndum kenslumálaráðuneytisins, er gerir allar 
m eiri háttar ráðstafanir áhrærandi skólann eftir tillögum  skólasljóra og 
kennarafundar.

A ð  öðru leyti stjórnar skólastjóri skólanum i samráði við kennarana, 
er hann kveður til fundar, þá honum þurfa þykir.

U - 8r-
Ákvæði 9. gr. um heimavistir skulu kom a til fram kvæmda eigi siðar 

en haustið 1928. Þangað til skal greiða nemendum, er inntöku fá i skólann 
samkvæmt þessum lögum og njóta ættu heimavistar, húsaleigustyrk svo að 
skaðlausir sjeu.

12. gr.

Skólastjóri semur skólafyrirsögn m eð ráði kennarafundar og sam þykki 
kenslumálaráðuneytisins. í  skólafyrirsögn eru fyrirm æ li um: 

kenslu i skólanum, 
p ró f og flutning m illi bekkja, 
inntökupróf, 
kenslutíma, 
fram ferði og aga, 
skyldur skólastjóra og kennara, 
afskifti yfirstjórnar skólans.



13. gr.

L ög  þessi kom a til framkvæmda i viðtöku nýsveina í 1. bekk 1927 og 
færast m eð þeim bekkjarsveinum smám saman yfir allan skólann, jafnóðum  
sera þeir útskrifast, sem nú eru i skólanum.


