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THÔNG BÁO 

V/v xin miễn học môn Thể dục và phần thực hành môn GDQP-AN  

 

Thực hiện Điều 12. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ngày 12 tháng 12 năm 2011 về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung 

học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. 

Nay Hiệu trưởng trường THPT Thanh Đa thông báo về việc miễn học môn Thể 

dục và phần thực hành môn Giáo dục quốc phòng - An Ninh như sau: 

1. Học sinh được miễn học môn Thể dục, phần thực hành môn GDQP-AN trong 

chương trình giáo dục nếu gặp khó khăn trong học tập môn học nào đó do mắc bệnh 

mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị. 

       2. Việc cho phép miễn học đối với các trường hợp do bị ốm đau hoặc tai nạn chỉ áp 

dụng trong năm học; các trường hợp bị bệnh mãn tính, khuyết tật hoặc thương tật lâu 

dài được áp dụng cho cả năm học hoặc cả cấp học. 

     3. Hiệu trưởng nhà trường cho phép học sinh được miễn học môn Thể dục, trong 

một học kỳ hoặc cả năm học. Nếu được miễn học cả nămhọc thì môn học này không 

tham gia đánh giá, xếp loại học lực của học kỳ và cả năm học; nếu chỉ được miễn học 

một học kỳ thì lấy kết quả đánh giá, xếp loại củahọc kỳ đã học để đánh giá, xếp loại cả 

năm học. 

      4.  Đối với môn GDQP-AN: Các trường hợp học sinh được miễn học phần thực 

hành sẽ được kiểm tra bù bằng lý thuyết để có đủ cơ số điểm theo quy định. 

     5. Hồ sơ xin miễn học môn Thể dục, phần thực hành môn GDQP-AN:  

        + Đơn xin miễn học môn Thể dục, phần thực hành môn GDQP-AN của học sinh. 
 + Bệnh án hoặc giấy chứng nhận thương tật do bệnh viện từ cấp huyện (quận) trở 

lên cấp. 

Hồ sơ nộp vào đầu năm học (đối với học sinh khuyết tật, học sinh bị bệnh mãn 

tính), hoặc các thời điểm trong năm học( bị tai nạn, bị bệnh). 

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Hành chính - trường THPT Thanh Đa - số 186 Nguyễn Xí, 

phường 26, quận Bình Thạnh./. 
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