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1. SISSEJUHATUS 

 
Leiutajate Külakooli arengukava on alusdokument, mis annab suunised I ja II kooliastmega erakooli 
(edaspidi kooli) tegevuste kavandamiseks aastateks 2017-2020. Kooli arengu esimene etapp lõpeb 
märts 2017. Uus arengukava hõlmab: kooli hariduslikke eesmärke, eesmärkide saavutamiseks 
vajalikke vahendeid ja tegevusi ning kooli juhtimise aluseid. Leiutajate Külakooli arengukava on 
dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad ja tegevuskava kolmeks aastaks 
ning arengukava uuendamise korra. 

 
Uuel arenguperjoodil on eesmärgiks seatud järgida samu põhimõtteid,, väärtusi ning arendada kooli 
veelgi omanäolisemaks, kogukonnakesksemaks, kus õpilased, õpetajad, vanemad ja muu kooliga 
seotud kogukond lõimub enam ning moodustab ühise kooli kogukonna. 
 
Leiutajate külakool on erakool, kus õpe toimub I ja II kooliastmel. Koolis pakutakse alternatiivhariduse 
võimalust Võrumaal, milles rakendatakse avastusõpet, õuesõpet, seiklusõpet individuaalsema 
lähenemisega, kus lapse enesetunnetus ja mõistmine areneb koos kogemusliku tarkusega ning selle 
hooliva ja vaba väljendamisega. Projektõppe kaudu saavad õpilased ka end teostada, olla 
loomingulised, viia oma südamest alganud unistusi reaalselt ellu. 
Klassid komplekteeritakse vastavalt õpilaste arvule ning kasutatakse liitklasse. Aastaks 2017 on 
koolitegevus toimunud kolm aastat ja moodustatud vastavalt õpilaste hulgale ja vajadustele sobivad 
(liit)klass. 
 
 
2. ÜLEVAADE KOOLIST 
 
1) Praegune olukord 
Leiutajate Külakool on alternatiivhariduslik õppeasutus, mis on asutatud 2014. aastal. Kool asub 
Sänna Kultuurimõisas, Sänna külas, Rõuge vallas, Võrumaal. Vajadus koolitusteenuse loomiseks 
tulenes laste ja lapsevanemate soovidest hariduse järgi Võrumaal, mida iseloomustab keskkond, kus: 

● toimivad hoiakud ja suhtlemisviisid, mis toetavad last ja koolipersonali nii, et nad saavad end 
tunda õnnelikuna meie haridusmaastikul. Leiutajate Külakoolis soovitakse õppetööd viia läbi 
selliselt, et õpilasi iseloomustaks nii õppimise ajal kui ka hiljem oma elus järgmised 
kvaliteedid: loomingulisus, enesetunnetus- ja mõistmine, tervislikkus, tervislik toitumine, 
suhtlemisoskused erinevate vanustega ja kultuuritaustaga inimestega lävimiseks, konfliktide 
hoolivalt lahendamise oskus, algatusvõime, iseseisev mõtlemine, endale omase, enda 
unikaalsuse julge väljendamine ning teiste unikaalsuse väärtustamine, koostöö oskus, jätkuv 
loomulik õpihuvi ja uudishimu, mängimisrõõm ja -oskus; 

● toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset, emotsionaalset ja 
hingelist arengut. Koolis luuakse tingimused õpilaste erisuguste võimete, tema potentsiaali 
tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teadmuspõhise, avastusliku, südamliku, 
loomingulise ja  proaktiivse maailmapildi kujunemiseks; 

● kujunevad väärtushoiakuid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise 
aluseks; 

● iga õpilase areng ja kasvamine toimub terve kooli kogukonna ühisväljas. Kooli kogukond 
koosneb eelkõige kõigist õpilastest, lastevanematest, kooli töötajatest ja teistest kooli 
igapäevaeluga seotud inimestest. Kooli kogukonna ülesanne on õppimisrõõmu ja 
loomingulisuse toetamine, õpetajate hooliva ja leiutava meele väestamine, algatusvõime, 
teadliku elustiili ja mängulisuse praktiseerimine luues südamlikke vastutustundega ettevõtmisi, 
proaktiivne ja loov olemine tervislikul viisil, mis arvestab tänapäevaseks tööeluks vajalikele 



pädevusi, Eesti riigi ambitsioone innovatsioonistrateegiates, maailmakodaniku 
vastutustundlikku elukäsitust ja loomingut, milles inimene tegutseb targalt ja hoolivalt 
iseendaga, keskkonnaga ja kõige elavaga; 

● väärtustatakse värskes õhus ja looduses õppimist, koolis võidakse rakendada õuesõpet ka  
suures mahus; 

● arvestades rahvusvahelisi uuringuid vaikuseminutite ehk meditatsiooni märkimisväärselt 
positiivsest mõjust õpilaste õpitulemustele ja omavahelistele suhetele, mediteeritakse 
igapäevaselt;  

● õppekavas tähtsustatakse järgmiseid väärtusi: 
1) üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, austus igaühe vastu, abivalmidus, enesetunnetus- ja  
 teadlikkus, inimväärikus, vastutus, initsiatiivikus, proaktiivsus, õnnelikkus, loovus, armastus); 
2) ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, kodumaa 
ja koduplaneedi hoidmine, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, 
looduse ja loomade kaitse, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline 
võrdõiguslikkus). 

 
 
2) Õpilaste arv 
Vajadus kooli loomiseks tekkis perekondadel, kelle lapsed ootavad rõõmuga Leiutajate Külakooli 
õppima tulekut. 
 
Õpilaste arv muutub vastavalt laste ja lastevanemate huvile, koostööle ning kooli võimalustele. Kunagi 
ei seata eesmärgiks kooli suurenemist, vaid tasakaalukat arengut, kus laste huvid on arvestatud 
mitmekülgselt. 
 
Arengu perjoodil 2017/18 kavandame õppetööd jätkata kuni 10 lapsega. Igal järgmisel aastal 
otsustame oma valmisoleku laiendada koolitegevust eelneva aasta(te) põhjal. Esialgsel hinnangul 
arvame, et igal järgneval aastal tuleb kooli juurde 5-7 last. Seega kolme aasta pärast peaks Leiutajate 
Külakoolis õppima oletuslikult 20 -24 last. 
 
3) Kooli töötajad 
Kooli personali kuuluvad: kooli direktor, õpetajad (õpetajad lisanduvad vastavalt kooli kasvamisele 
ning vajadustele), administratiivne personal. Töötajad valitakse Leiutajate Külakooli põhikirja, muid 
dokumente ja taotlusi silmas pidades – oluline on loomulik vastastikune sobivus ja võime ellu viia kooli 
sihte ja arenguprintsiipe.  

○ Kool jätkab tööd direktori ja õpetajaga, kus direktor täidab samuti õpetaja tööülesandeid.  

○ Kolme aasta pärast peaks koolil olema kokku 3-4 õppetöö läbiviijat ning koostööd tehakse 
pedagoogidega väljastpoolt kooli: vabatahtlikega ning tellitakse töötubasid, osaletakse 
töötubades. 

○ Administratiivsest personalist on vaja koolis loominguliste projektide elluviimise assistenti.  

○ Ruumide korrashoiu eest hoolitseb koristaja.  
○ Kütjaks palgatakse tööline või teised koolitöötajad võtavad selle ülesande. 

○ Õpilaste toitlustamisel ja toitlustaja valikul lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest.  

 
4) Kooli ruumid 
MTÜ Sänna Kultuurimõisal on pikaaegsel rendil ruumid Sänna mõisahoone kompleksis. Koolitegevust 
alustatakse 1875.a. valminud Sänna mõisahoones, mida on hiljuti suures mahus renoveeritud. Tegu 
on puidust mõisahoonega, mis renoveeritud aastal 2013 muinsuskaitse seadustele vastavalt, 
kasutatud säästva renoveerimise põhimõtteid, ehitatud ökomaterjalidega. Aastatel 2013 ja 2014 
renoveeritud pinda laiendatakse veelgi. Hoones on ahiküte ja tulevikus plaan minna üle maaküttele, 
vajalikud ökoloogilisuse-efektiivsuse uuringud, planeering ja muinsuskaitsega kooskõlastus teostatud. 
Ruume iseloomustab avarus, valgusrikkus, tervislikkus, ilu ja hubasus. Kooliruumide sisustamine on 
vähemalt osaliselt lastega ühine looming ja nende soove, ealist iseärasust arvestav. 
 
MTÜ Sänna Kultuurimõisa poolt rajatud kompleksis on valminud: õdus raamatukogu täiskasvanutele 
ja lastele, noortetuba, lavaga saal, ökopood, kaugtöökeskus, majutamine, puutöökoda, savikoda, 
käsitööklass, velokuur, astronoomia-alane õppe-matkarada, permakultuuriaed ning suveperjoodil 
lisandub kohvik. Valmimas on lastehoiu ruumid, kuhu saavad koha õpilaste perede nooremad liikmed. 



Need loodud väärtused annavad koolile võimalusi mitmekülgseks loominguliseks õppeks kooli lähedal.  
Sänna Kultuurimõisas toimub mitmesuguseid koolitusi, töötubasid, nii ise korraldatud (sh projektide 
rahastatud) kui ruumide rentijate poolt organiseeritud. Need annavad koolitegevuseks hõlpsaid 
võimalusi teha koostööd ja lisada haridusse põnevat ja avardavat.  
Sänna Kultuurimõisas on võimalik kogeda ka rahvusvahelisust, regulaarselt võetakse vastu 
kunstiresidente, vabatahtlikuid on käinud erinevatest maadest. 
 
3. KOOLI JUHTIMINE JA STRATEEGILISED ARENGUEESMÄRGID 2017-2020.  
 
1) Missioon (olemise MÕTE) 
Koostöös kooli kogukonnaga luua inspireeriv ja õhinapõhine õpikeskkond lastele ja teistele kooli 
kogukonna liikmetele, kus inimesed tunneksid end toetatuna ja vabana, ning koolikultuur, milles 
toimivad meie inimesi terviklikult arendavad hoiakud ja suhtlemisviisid, kogemused ja  tingimused, 
nende täieliku potentsiaali avanemist toetavad õpikogemused.  
 
2) Visioon (olemise SIHT) 
Õpikogemuskeskkond, kus on lastel õnnelik ja rahutunne silmades ja südametes; kus toimub 
täiskasvanute pidev armastuses, tarkuses ja loomingus kasvamine koos lastega; kus on väärtustatud 
igaühe oma tunnetus ja isiklikud kogemused.  
 
3) Arenguprintsiibid ja –suunad 
Arenguprintsiibid 
Laste õnnelikuks enesetundeks ja lõimunult koolitarkustega õppe efektiivseks toimumiseks on vajalik 
luua õppimist soodustav õhkkond ja seisund. Lähtume vastavatest printsiipidest: 

○ Armastusprintsiip: õpime julgelt kogema ja väljendama seda, mis südames kallis. Teeme 
armastustegusid ja õpime nende keskel lõimunult. 

○ Aususe printsiip:: õpime olema üha siiramad, ausamad enda tunnetuses ja suhtlemises. 

○ Austuse printsiip: üha enam suhtume ja suhtleme koolis üksteisega nii, nagu soovime, et 
meiega suheldakse.  

○ Avaruse printsiip: õpime üksteiselt ja üksteisega, avardume oma enesetunnetuses, 
maailmanägemuses piiritult. 

○ Harmooniaprintsiip: õpime tundma ja leiutama uudseid viise, kuidas maailmas ennast ja 
ümbritsevat märkavalt, abistavalt elada.  

○ Tervislikkuse printsiip: hoolitseme oma keha, hinge ja vaimu eest kerguse ja austusega, 
avastades järjest toimivamat enda ja ümbritseva jaoks. 

○ Enda tundma õppimise printsiip: tunnetades ja teadvustades end läbi isiklike kogemuste, 
avastuste, aitab see kasvada inimeseks, kes on aus enda suhtes ja loob oma tegudega 
otsekoheselt maailma, milles elada soovib, millist unistab ja järgmistele generatsioonidele 
pärandada soovib. 

○ Elu elamise printsiip: amastava ja loomingulise elu elamise toetamine lasteaia ja kooliaja 
kestel annab kogemustepagasi jätkata hiljemgi loomulikult ja täisväärtuslikult oma elu. Rõõm 
on elada elu südame sügavusest juba praegu – igas vanuses. 

○ Piirituse printsiip: maailmaajaloos on hulgaliselt näiteid piiride ületamisest. Leiutajate 
Külakoolis oleme tulevikuloojad. 

○ Vabaduse printsiip:  me loome seda, mida päriselt tahame, millest päriselt hoolime. 

 
4) Kooli juhtimise korraldus 

 
Kooli juhtimine lähtub kollektiivse ja kaasava juhtimise printsiipidest. Kooli arengu ja jätkusuutlikkuse 

tagamiseks vajalikud ülesanded jagatakse nõukogu liikmete vahel, kaasates vabatahtlikuse alusel ka 

kogu kooli kogukonda. Kooli nõukogu koosolekud on avatud kogu kooli kogukonnale.  Kooli 

pedagoogiliste küsimustega tegeleb kooli õpetajaskond (kolleegium) direktori (ehk arendusjuhi) 

eestvedamisel. Majanduslike küsimustega tegeleb kooli direktor ( kooli nõukogu nõustab). 

Küsimustes, mis on nii pedagoogilised kui majanduslikud, on vaja mõlema otsust: kolleegiumi liikmed 

toovad välja pedagoogilise algatuse, nõukogu kaalub võimalusi selles elluviimiseks ning annab 

nendest võimalustest kolleegiumile teada.  

 



5) Kooli üldised strateegilised eesmärgid, soovitud tulemused ja tegevuskava aastateks 2017-
2020 

ELLUVIIJAD SOOVITUD TULEMUSED TÄITMISE 
PERIOOD 

TEGEVUSED VÕTMEALA 

nõukogu liikmed, 
kooli direktor, 
kolleegium 

Kooli arengukava viiakse ellu 
kaasava ja kogukondliku 
juhtimise kaudu.  

pidev 1) Kooli juhtimiskorralduse 
elluviimiseks vajaliku struktuuri 
töö tõhusam koordineerimine 
2) Kollektiivse ja kaasava 
juhtimise printsiipide jälgimine 
ja järgimine.  

EESTVEDAMI
NE JA 
JUHTIMINE 

direktor Toimiv 
(s)isehindamissüsteem.  

pidev 1) Soovitud tulemuste 
saavutamise hindamiseks 
vajalike kriteeriumide 
sõnastamine (tähtaeg: 
august.2017) 
2) Arengukava täitumise 
hindamine (vastavalt kooli 
isehindamissüsteemile). 

direktor  

     

nõukogu liikmed, 
kooli direktor, 
kolleegium 

Professionaalne ja sisemiselt 
motiveeritud personal.  

pidev Kvalifikatsioonile vastavate 
õpetajate olemasolu.  
Tunnivaatlused koolituste ja 
nende rakendumise 
toetamiseks.  
Arenguvestluste pidamine. 
Õpetajate eneseanalüüs.  
Valikuvabadust, meisterlikkust 
ja tähenduslikku tegutsemist 
võimaldav koolikultuur.  

PERSONALI- 
JUHTIMINE 

 

     

nõukogu liikmed, 
kooli direktor, 
kolleegium 

Usalduslik koostöö kooli 
kogukonnaga. 

pidev 1) Kooli üldtööplaani 
koostamine ja ülesannete 
jagamine (tähtaeg: september 
2017) 
2) Üldtööplaani (ja 
arengukava) ühine elluviimine.  

KOOSTÖÖ  
KOGUKONNA-
GA 

nõukogu liikmed, 
kooli direktor, 
kolleegium 

Kooli kogukonnaliikmete 
ühisõppimine.  

pidev Kooli kogukonna (nõukogu, 
kolleegiumi, muu personali, 
lapsevanemate, vabatahtlike 
jne.)ühisõppimisvajaduste, 
ürituste traditsiooni 
järjepidevuse tagamine 

 

nõukogu liikmed,  
kooli, kooli 
direktor ja kooli 
nõukogu 

Nüüdisaegne, õppijakeskne 
ja personaalsetest 
vajadustest lähtuv 
õpikeskkond.  

pidev Soovitud õpikeskkonna 
vajaduste uute vajaduste 
kaardistamine (esmane 
tähtaeg: oktoober 2017, pidev)  

RESSURSSID
E JUHTIMINE  

 Jätkusuutlik ressursikasutus.  pidev 1) Projektikonkurssidel 
osalemine.  
 2) Pädev finantsanalüüs ja -
juhtimine.  

 



kooli pidaja Lisa õpikekkonna võimaluste september
2020 

Uue klassiruumi 
renoveerimine  

 

kollegium Õpilase individuaalne ja 
terviklik areng. 
Metoodiline mitmekesisus.  
Iseseisev õppija.  

pidev 1) Kooli õppekava elluviimine 
ja arendamine. 
2) Kolleegiumi liikmete koostöö 
soovitud tulemuste 
saavutamisel.  
3) individual-ja koduõppe 
arendamine 

ÕPPE- JA 
KASVATUS- 
PROTSESS 

     

4.Kaasnevad riskid ja nende vältimise võimalused 
 

Risk Tegevused riskide maandamiseks 

Kooli pidajate ja  juhtkonna töökoormuse 
lõhkemine 

Delegeerime ülesandeid, luues endale seeläbi aega enda 
ülesanneteks ja puhkuseks.  
Õpime järjest täpsemalt tundma iseenda jõudlust, 
tervislikku ja nautivat tasakaalu. 
Keskendume sellele, mida armastame ja mida päriselt 
tahame teha. 
Toetame üksteist märgates ja hoides. 

Finantseerimise mittesujuvus esimestel 
aastatel, kus samaaegselt palju tähelepanu 
broneeritud sisulisele arengule ja kus 
finantsiline sujuvus võib veel aega võtta 

Kaasame kindluseks finantsabi reserviks, mis aitaks 
hõlpsalt tegevused hoogsalt liikuma esimestel aastatel. 
Kaasame sobilikku vabatahtlikku tööd esimestel aastatel. 
Võtame rõõmsalt vastu lapsevanematepoolsed 
individuaalsed kaasaaitamised, panustamised koolidesse 
ja teostusesse. 
Koolis vajamineva läbimõeldud hankimine otse tootjatelt, 
hulgiladudest ja leida muid hankimisideid. 

Personalile on väljakutseid elada leiutavas 
meeleolus, olla ise soovitud elu looja 
toetumata harjumuspärasele 

Loome lähedust ja avatust soodustava 
organisatsioonikultuuri, kus inimesed on toetatud isiklikes 
väljakutsetes ja ausad enda olekutes – see võimaldab 
leida töötavaid lahendusi. 
Reguleerime, jaotame personali töökoormust nii, et tööd 
tehes säiliks värskus ja rõõm. 

 
5. Finantsressursside planeerimine 
Kooli tegevus finantseeritakse riigi ja kohalike omavalitsuste eraldistest, õppemaksudest, muudest 
tuludest, annetustest, sponsorlusest ja erinevatest projektivahenditest. Samuti on üheks 
mitterahaliseks ressursiks koostöö lapsevanematega ja muu vabatahtlik töö.  
Kooli peamised kulud on õpetajate palgad, muud palgad ja majapidamiskulud (elekter, küte), inventar, 
õppevahendid, õppereisid jms, jooksev remont, renoveerimine. 
 
6. Arengukava uuendamine 
Arengukava koostatakse kolmeks aastaks. 
Arengukava analüüsitakse ja tegevuskava täiendatakse igal aastal. Arengukava uuendamisel 
arvestatakse  kooli isehindamise tulemusi.  
 
 
 
 
Arengukava on kinnitatud MTÜ Sänna Kultuurimõisa juhatuse otsusega: 07.03.2017 aastal. 
 
 



 
 
 
 
 

 


