Học Khu Thống Nhất Santa Ana

Những Thể Dục Yêu Cầu Cần Thiết Cho Trường Trung Học
Mục đích của biểu mẫu này là để thông báo cho học sinh, phụ huynh và / hoặc người giám hộ về các yêu cầu
giáo dục thể chất ở trường trung học được cung cấp bởi tiểu bang California và Học Khu Thống Nhất Santa Ana
phải được tuân theo để học sinh đạt những yêu cầu cần thiết và các tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp trung học.
Tiểu bang California yêu cầu mỗi trường Trung học cung cấp một khóa học về giáo dục thể chất cho học sinh ở
bất kỳ lớp 9 đến lớp 12 nào, bao gồm một trình tự giảng dạy phù hợp với sự phát triển, bao gồm các tác động
của hoạt động thể chất đối với sức khỏe năng động, cơ học vận động cơ thể, thủy sinh, thể dục dụng cụ và nhào
lộn, thể thao cá nhân và thể thao kép, nhịp điệu và khiêu vũ, thể thao đồng đội và đối kháng. (Mục EC 51220 [d]
và Mục EC 33352 [b] [7])
Những Yêu Cầu Giáo Dục Thể Chất Để Được Tốt Nghiệp:
Yêu cầu tốt nghiệp của SAUSD đối với Giáo dục thể chất: 2 năm (20 tín chỉ) BP 6146.1 (a)
Miễn trừ vĩnh viễn
Hội đồng Giáo dục của SAUSD có thể cấp “quyền miễn trừ vĩnh viễn các khóa học về giáo dục thể chất nếu học
sinh đạt bất kỳ điều nào sau đây:
● Từ 16 tuổi trở lên và đã ghi danh vào lớp 10 từ một năm học tập trở lên;
● Được ghi danh trong chương trình học sau đại học;
● Được ghi danh vào nhà dành cho trẻ vị thành niên, trang trại, trại hoặc trại lâm nghiệp, nơi học sinh
được sắp xếp để giải trí và tập thể dục theo các yêu cầu của Điều 24 (bắt đầu với Mục 880) của Chương
2 Phần 1 của Phân khu 2 của Phúc lợi và Bộ luật Định chế. ” (Bộ luật Giáo dục Mục 51241 [c] [1] [2]
[3])
Để ghi danh Miễn trừ Thể dục Vĩnh viễn, học sinh phải hoàn thành tốt hai năm Giáo dục Thể chất và đáp ứng
một yêu cầu nêu trên. Nếu không đạt yêu cầu, học sinh phải ghi danh vào lớp Giáo dục Thể chất hoặc môn Tự
chọn Giáo dục Thể chất.
Quy trình miễn trừ
Vào mùa xuân năm lớp 10, học sinh sẽ được phép nộp đơn xin miễn trừ vĩnh viễn Giáo dục thể chất với cố vấn
của các em trong khi sắp xếp lịch học cho mùa Thu của năm học tiếp theo. Nếu các em đáp ứng các yêu cầu, sự
miễn trừ sẽ được đệ trình để Hội đồng phê duyệt. Nếu không đáp ứng các yêu cầu, các em sẽ được phép gửi lại
giấy miễn trừ vào học kỳ sau sau khi các yêu cầu đã được đáp ứng.
Học sinh được miễn từ lớp 11-12 sẽ được cung cấp nhiều môn học giáo dục thể chất tự chọn không ít hơn 400
phút mỗi 10 ngày học mà các em có thể ghi danh.
Thể Dục
Một học sinh ghi danh vào một lớp thể thao cạnh tranh có thể nhận được các tín chỉ giáo dục thể chất. Khi một
môn thể thao không ở trong mùa thi đấu, học sinh phải nhận được không ít hơn 400 phút mỗi 10 ngày học để
sinh hoạt thể chất hoặc đào tạo dành riêng cho môn thể thao trong khi ghi danh các khóa học đó ở cấp lớp..

