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Võru Muusikakooli õppurite tunnustamise tingimused ja kord
I Üldsätted
Võru Muusikakool tunnustab õppureid väga hea õppimise eest; silmapaistvate tulemuste eest
konkurssidel ja festivalidel, ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest.
II Tunnustamise viisid
 Suuline kiitus;
 Direktori käskkirjaline kiitus, mis avaldatakse e-koolis, stendil, kooli veebilehel ja teistes
kooli infokanalites;
 Kooli tunnustus koolielu edendamise või kooli esindamise eest;
 Tunnustus „Väga hea tulemuse eest solfedžo tasemetöös“;
 Kiituskiri „Väga hea õppimise eest”;
 Kiituskiri „Kooli esindamise eest kontsertidel ja konkurssidel“;
 Kiituskiri „Mitmekülgse muusikalise tegevuse eest“;
 Kiituskiri „Silmapaistva pillimänguoskuse eest“;
 Kutse kooli tänupeole.

III Tunnustamise põhimõtted
3.1 Tunnustamine suulise kiitusega
3.1.1 Individuaalse suulise kiitusega tunnustatakse õppuri personaalset arengut, silmapaistvaid
saavutusi, abivalmidust või väga head käitumist.
3.1.2 Suulise kiitusega võivad õppurit tunnustada kõik kooli töötajad.
3.2 Tunnustamine direktori käskkirjalise kiitusega e-koolis, kooli veebilehel ja infostendil
3.2.1 Kiitusega e-koolis, kooli veebilehel ja infostendil tunnustatakse õppuri väga häid õpitulemusi,
püüdlikkust, abivalmidust või väga head edasijõudmist erialas; edukat osalemist piirkondlikel,
vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel või festivalidel.
3.2.2 Ettepaneku õppuri tunnustamiseks direktori käskkirjalise kiitusega e-koolis, kooli veebilehel

ja infostendil teeb koolitöötaja või kooli juhtkond.

3.3 Tunnustamine koolielu edendamise või kooli esindamise eest
3.3.1 Koolielu edendamise või kooli esindamise eest võidakse tunnustada õppurit või õppurite
gruppi, kes on silma paistnud koolielu edendamisel, esinenud erinevatel üritustel; osalenud edukalt
piirkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel.
3.3.2 Ettepaneku tunnustamiseks koolielu edendamise või kooli esindamise eest võivad teha
õpetajad ja kooli juhtkond.
3.3.3 Koolielu edendamise või kooli esindamise eest tunnustatakse 1. - 9. klassi õppureid kaks
korda õppeaastas detsembris (jõulukontserdil) ja maikuus (kevadkontserdil).

3.4 Tunnustamine „Väga hea tulemuse eest solfedžo tasemetöös“
3.4.1 „Väga hea tulemuse eest solfedžo tasemetöös“ võidakse tunnustada 2. - 6. klassi õppureid, kes
on solfedžo tasemetöö sooritanud punktisummaga 98 kuni 100 hindele „5“.
3.4.2 „Väga hea tulemuse eest solfedžo tasemetöös“ tunnustamise otsustab õppejuhi ettepanekul
kooli õppenõukogu.
3.4.3 „Väga hea tulemuse eest solfedžo tasemetöös“ tunnustatakse õppureid kevadkontserdil
(maikuus).

3.5 Tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”
3.5.1 Õppuri väga häid tulemusi õppimises tunnustatakse kiituskirjaga õppeperioodi lõpus.
3.5.2 Ettepaneku õppuri tunnustamiseks kiituskirjaga teeb õppejuht.
3.5.3 Õppuri tunnustamise kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” otsustab kooli õppenõukogu.
3.5.4 Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tunnustatakse 2. - 7. klassi süva- ja süva-koosmängu
õppureid, kellel on kõikides ainetes väga head hinded („5“ ja „5-“) ning hoolsus eeskujulik.
3.5.5 Kiituskiri „Väga hea õppimise eest” vormistatakse muusikakooli kiituskirja blanketile.

3.6 Tunnustamine kiituskirjaga „Kooli esindamise eest kontsertidel ja konkurssidel“
3.6.1 Kiituskirjaga „Kooli esindamise eest kontsertidel ja konkurssidel“ tunnustatakse muusikakooli
lõpetajat, kes on aastate jooksul aktiivselt esinenud üritustel ja edukalt osalenud piirkondlikel,
vabariiklikel või rahvusvahelistel konkurssidel/festivalidel.
3.6.2 „Kooli esindamise eest kontsertidel ja konkurssidel“ kiituskirjaga tunnustamise otsustab
õppejuhi ja õpetajate ettepanekul kooli õppenõukogu.
3.6.3 Tunnustus „Kooli esindamise eest kontsertidel ja konkurssidel“ vormistatakse kooli kiituskirja
blanketile.

3.7 Tunnustamine kiituskirjaga „Mitmekülgse muusikalise tegevuse eest“
3.7.1 Kiituskirjaga „Mitmekülgse muusikalise tegevuse eest“ tunnustatakse muusikakooli lõpetajat,
kes on aastate jooksul esinenud aktiivselt mitmesugustel üritustel pillimängija ja/või lauljana
3.7.2 „Mitmekülgse muusikalise tegevuse eest“ kiituskirjaga tunnustamise otsustab õppejuhi ja
õpetajate ettepanekul kooli õppenõukogu.
3.7.3 Tunnustus „Mitmekülgse muusikalise tegevuse eest“ vormistatakse kooli kiituskirja blanketile.
3.8 Tunnustamine kiituskirjaga „Silmapaistva pillimänguoskuse eest“
3.8.1 Kiituskirjaga „Silmapaistva pillimänguoskuse eest“ tunnustatakse muusikakooli lõpetajat, kes
mängib suurepäraselt ühte või mitut pilli, on aastate jooksul esinenud aktiivselt üritustel ja osalenud
silmapaistvalt vabariiklikel või rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel.
3.8.2 „Silmapaistva pillimänguoskuse eest“ kiituskirjaga tunnustamise otsustab õppejuhi ja
õpetajate ettepanekul kooli õppenõukogu.
3.8.3 Tunnustus „Silmapaistva pillimänguoskuse eest“ vormistatakse kooli kiituskirja blanketile.
3.9 Tunnustamine kutsega kooli tänupeole koos vanematega
3.9.1 Kutsega kooli tänupeole koos vanematega tunnustatakse õppurit, kes on õppinud (I ja II
trimestril) hästi ja väga hästi või osalenud aktiivselt koolielu edendamisel ja kooli esindamisel.
3.9.2 Ettepaneku õppuri tunnustamiseks kutsega kooli tänupeole teeb õpetaja, õppejuht või kooli
direktor.

