
314. Nefndarálit

am frv. til laga utn Menntaskóia á Ákareyri.

Frá mÍDDÍ hlota menntamálaDefndar.

Ég tel réttara að láta framvörp am menntaskólana báða, í Reykjavík 
og á Akareyri, fylgjast að. Nálega öll ákvæði, er þessa skóla snerta, era sam- 
hljóða, og sérðkvæði má draga saman i örstutt mál. Þetta var gert i frnmvarpi 
am menntaskólana, sem lá fyrir síðasta þingi, og það virðist langeðliiegasta 
aðferðin. . . .



Ég legg þvi til, að úr frnmvarpi þessn sé gért frnmvarp um menntaskóla 
i Reykjavik og ð Aknreyri, og ber fram svofelldar

BREYTINGARTiLLÖGUR:

I. Yið 1. gr. Greinin orðast svo:
t Reykjavik og á Aknreyri sknln vera menntaskólar með fjórnm 

érsdeildnm. Skal i sambandi við þ& starfrækja nndirbúningsdeildir með 
tveim irsbekkjnm.

II. Við 2. gr. 1 stað askólansc kemnr: skólanna.
III. Við 3. gr. í stað aSkólinn er samskóli« kemnr: Skólarnir ern samskólar.
IV. Við 4. gr. í  stað »Menntaskólanum« kemnr: menntaskólnnnm.
V. Við 5. gr.

a. í stað »n&ttúruvisindi« kemnr: islenzk fræði.
b. 1 stað »skólannmc kemnr: skólnnnm.

VI. Við 6. gr. í stað »Menntaskóians« á tveim stöðnm kemnr: menntaskóla. 
Sömnleiðis i 8. gr. og 9. gr.

VII. Við 12. gr. Siðari málsliðnr fellur niður.
VIII. Við 13. gr. Greinin orðast svo:

Skólameistari befir á hendi aðalnmsjón með nemendnm skólans, 
kennsln allri, húsnm skólans og áhöldum. Hann ræðnr ankakennara og
stundakennara, eftir því sem fé er veitt til i fjárlógum. Leita skal álits
skólameistara nm skipnn fastra kennara.

Um lann skólameistara og kennara fer eftir lannalögnm.
Peir kennarar, sem gegnt hafa kennaraembætti við menntaskóla sam- 

fleylt i 16 ár, verða yfirkennarar.
IX. Við 15. gr. í stað »skólann« á þrem stöðnm i greininni kemnr: skólana.

Sömuleiðis i 17. gr. og 18. gr.
X. Við 19. gr.

a. í stað »skólasjóð Menntaskólans« kemnr: skólasjóði menntaskólanna.
b. 1 stað »Skólasjóði« kemnr: Skólasjóðnm.
c. í stað »skólasjóðs« kemnr: skólasjóða.

XI. í  stað 20. og 21. gr. koma 2 greinar, svo hljóðandi:
a. Fyrir Menntaskólann i Reykjavik gildi þessi sérákvæði:

1. Prófnm skal að jafnaði lokið siðast i júni, en þó getnr ráðherra, að 
fengnnm tillögum skólameistara, ákveðið, að prófnm i fyrsta og öðr- 
um bekk sknli lokið siðast i mai.

2. Fastir kennarar skólans sknln eigi vera færri en 8 og eigi fleiri en 10, 
og er einn þeirra jafnframt skólaroeistari.

3. Svo fljótt sem ástæðnr rfkissjóðs Ieyfa, skal koma npp heimavistnm 
fyrir 40—50 nemendur skólans og búa þær nanðsynlegnm húsgögnnm
o. s. frv. 23. gr. frnmvarpsins.

b. Fyrir Menntaskólann á Akureyri gildi þessi sérákvæði:



1. Prófum skal lokið i r  hvert 30. maí, nema í þriðja og fjóiða bekk 
skólans enda prófin i júni.

2. Fastir kennarar skólans sknln vera 7, og er einn þeirra jafnframt 
skólameistari.

3. ( =  20. grein frnmvarpsins).
XII. Við 22. gr.

a. Fyrir »skólann« kemnr skólana.
b. Aftan við greinina bc tis t: 1 reglngerðnm skal ákveðið nm allt fyrir- 

komnlag nndirbúningsdeilda menntaskólanna.
XIII. Við fyrirsögn frnmvarpsins. Fyrirsögn frnmvarpsins verðnr:

Frnmvarp til laga nm menntaskóla i Reykjavik og á Aknreyri.

Alþingi, 11. marz 1930.

Magnús Jónsson.


