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Lõpetamise läbiviimise kord ja nõuded
Muusikakooli lõpetamisel toimuvad lõpueksamid solfedžos ja erialas.
Lõpueksamitele esitatavad nõuded tulenevad Võru Muusikakooli õppekavadest.
Lõpueksamitele pääseb õppur, kes eelnevalt on läbinud õppekavas ettenähtud tsükli ja
kõik ained sooritanud positiivsele hindele.
Lõpueksamitele eelneb 2 – 3 nädalat enne teatavaks tehtud solfedžo lõpueksami päeva
lõpukava ettemängimine erialas ja kontrolltund solfedžos.
Ettemängimisel jälgitakse:
 Lõpukava vastavust programmile
 Omandatud kava teksti täpsust (kaasas peavad olema noodid)
 Kava omandamist (kava peab peast mängima)
Ilmnenud vajakajäämise peab heastama enne solfedžo eksamit toimuva uue
ettemängimisega.
 Lõpukavade ettemängimine toimub osakonniti, kuulajateks on antud osakonna
õpetajad.
 Eriala lõpukavade eduka ettemängimise järel teevad osakonnajuhatajad muusikakooli
direktorile ettepaneku õppurite lõpueksamitele lubamise kohta, kes annab välja
vastavasisulise käskkirja.
Solfedžo lõpueksam toimub Muusikakoolide Liidu või Võru Muusikakooli poolt
koostatud eksamitööde alusel.
Tava- ja süvaõppe õppurite eksamid toimuvad eraldi. Eksamikomisjonid määrab
muusikakooli direktor käskkirjaga. Komisjonid on vähemalt kolmeliikmelised, sealhulgas
eksami läbiviija.
Vajadusel võib eksami jagada kahele päevale, kusjuures kirjalik eksam toimub korraga
kõikidele eksamineeritavatele. Suuline eksam võib jätkuda varemkoostatud nimekirja
alusel ka teisel päeval.
Õppurite teadmisi ja oskusi hinnatakse neljas valdkonnas:
 Kuuldeline osa (akordid, järgnevused) (K)
 Diktaat (D)
 Suuline osa (S)
 Teooria (T)
Hinded teatatakse hiljemalt eksamile järgneval päeval.

Eriala lõpueksamid toimuvad osakondade kaupa. Eksamikontsert on avalik. Direktor
kinnitab käskkirjaga eraldi iga osakonna eksamikomisjoni.
Komisjoni kuuluvad muusikakooli direktor või õppealajuhataja ja vastava osakonna
õpetajad. Komisjoni võib kaasata eriala spetsialiste väljastpoolt kooli.
Lõpueksam toimub õppurite nimekirja alusel tähestikulises järjekorras. Orkestripillide,
s.t. keel- ja puhkpillide osakonnas arvestatakse partituuri põhimõtet. Nimekiri peab olema
paigas kellaajaliselt ja õppuritele eelnevalt teatatud.
Lõpueksamil hinnatakse:
 Tehnilist teostust
 Sisulist teostust
 Artistlikkust
Samal aastal toimunud üleriigilise või rahvusvahelise konkursi lõppvooru jõudnud
õppurid võib vabastada eriala lõpueksamist 50% ulatuses.
Hindamine
Nii solfedžos kui erialas hinnatakse eksamikomponente eraldi 5–palli süsteemis.
Positiivsed hinded on “5”, “4” ja “3”. Kui üks eksamikomponent on “2”, siis eksami
koondhinne ei saa olla üle “3”.
“-“ ja “+” võib kasutada nii eksamikomponentide kui ka koondhinde panekul.
Eksamineeritava aine aastahinne peab olema õpetaja poolt pandud enne õppuri eksamile
lubamist. Aastahinne ja eksamihinne annavad kokku koondhinde, mille kinnitab
lõpetajate õppenõukogu.
Peale muusikakooli kõigi osakondade lõpueksameid toimub õppenõukogu, mis kinnitab
lõpueksamite tulemused ja annab aluse direktori käskkirjale muusikakooli lõpetanute
kohta.

