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1. SISSEJUHATUS 
 
Leiutajate Külakooli arengukava on alusdokument, mis annab suunised I-III kooliastmega 
üldharidusliku erakooli (edaspidi kooli) tegevuste kavandamiseks aastateks 2018-2021.  Kooli 
arengukava täiendatakse esimese kolme aasta jooksul iga-aastaselt, hiljem vastavalt vajadusele. 
Arengukava täiendamisse annavad oma panuse koolikogukonna kõik osalised – lapsed, vanemad ja 
õpetajad. Arengukavas kinnitatud strateegiline tegevuskava on aluseks kooli eelarve koostamisele. 
Arengu planeerimisel on oluliseks lähtematerjaliks sisehindamise tulemused. Arengukava 
tegevuskava koostamisel lähtutakse sisehindamise tulemusena selgunud tugevustest ja 
parendusvaldkondadest. Tegevuskava põhjal koostatakse igaks õppeaastaks üldtööplaan. 
Üldtööplaan on tööriistaks kooli arengukava ellurakendamisel. Üldtööplaani täitmist analüüsitakse 
põhjalikumalt iga õppeaasta lõpus. Uus arengukava hõlmab: kooli hariduslikke eesmärke, eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke vahendeid ja tegevusi ning kooli juhtimise aluseid. Käesolev dokument annab 
ülevaate Leiutajate Külakooli põhiideest (eesmärk, visioon, missioon, sümbolid, traditsioonid) ja 
põhitegevusest (arenguprintsiibid ja -suunad, koolitusteenuse iseloomustus, kasutatava tööjõu 
kirjeldus, kaasnevad riskid ja nende vältimise võimalused). Arengukava on koostatud kooli 
lastevanemate, õpetajate ja juhtkonna ühistööna. 
Uuel arenguperioodil 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. 
 

2. ÜLEVAADE KOOLIST JA KOOLI LOOMISE TAUST 
 
Praegune olukord 
Leiutajate külakool on erakool, kus õpe toimub põhikooli I-III 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 samaealiste õpilaste arvule ning kasutatakse liitklasse. Aastaks 

2018 on koolitegevus toimunud neli aastat ja moodustatud vastavalt õpilaste hulgale ja vajadustele 
sobivad liitklassid 
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 
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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). 
 

3. KOOLI ÜLDISELOOMUSTUS 
 
Nimi: Leiutajate Külakool 
Kooli pidaja: MTÜ Sänna Kultuurimõis  
Tegutsemise alus: erakooliseadus 
Põhitegevusala: võimaluste loomine õpilastele põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse 
täitmiseks 
Õppetöö: ühes vahetuses  
Õppekeel: eesti keel 
Asukoht: Rõuge vald, Sänna küla, Sänna mõis 
E-post:  kultuurimois@kultuurimois.ee  
Koduleht: kultuurimois.ee/leiutajate-kulakool/ 
 
Leiutajate külakool on kogukonnakool, mis täna omab tegevusluba I ja II kooliastme õpilaste 
koolitamiseks. Kool plaanib kasvada põhikooliks. 
Kooli loojateks ja eestvedajateks on emad-isad, kellel kas juba kooliealised või kohe 
koolikohustusikka jõudvad lapsed. Emade-isade soov on pakkuda lastele ja ka iseendile võimalust 
käia koolis, mis on nii inspireeriv, et sinna minek on rõõmsa meele, huvi, avatuse ja seiklusliku 
meelega. 
Leiutajate Külakoolis on tähtis, et igaüks meist oleks austatud, toetatud ja armastatud, et inimene 
julgeks/suudaks lõõgastuda ja avaneda kogu oma ilu ja täiuslikkusega maailmale. Leiutajate 
Külakoolis käsitletakse inimest kui vaimset olendit.   
Olulised märksõnad kooli programmis on: unistamine, loovus uute olukordadega kohanemiseks, 
suhted inimestega ja kogu meid ümbritseva keskkonnaga — universumiga, enesekindlus, armastus, 
inspiratsioon, harmoonia taotlus, maailma teadlikkus – meie planeedi kui elusa organismi kogemine. 
Looduslähedus, vabadus ja rohkesti värsket õhku läbivad loodava kooli argipäeva. Oma koht on 
kaasaegsetel tehnilistel uuendustel, milles koos orienteeruma õpitakse. 
Koolilastel endil on võimalus avada kooli süda sellisena, kuidas kool neile meeldiks, täiskasvanud 
lähtuvad laste visioonist ning loovad selle ümber turvalise struktuuri, milles laps saab 
rõõmsameelselt areneda. Kooli õppekava toetub riiklikule õppekavale ja õppekava läbitakse 
seostades õppeaineid erinevate eluliste projektidega. 
Miks on kooli nimeks just Leiutajate Külakool? Selle taga on viljakas protsess ja arutelu uue kooli 
inimestega, kelle jaoks on oluline see moment, et maailm oleks avatud, et igas meie hetkes oleks 
teadlikult olemas looja, Maailma leiutaja. Samas loome oma pea ja kätega ka meie füüsilist maailma. 
Kooli nimi julgustab inimesi olema pidevalt avatud, et luua uusi seoseid ja süsteeme, mis aitavad 
muuta maailma harmoonilisemaks. 

mailto:post:%20%20kultuurimois@kultuurimois.ee
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Leiutajate Külakoolis leiutatakse elamise viisi: kuidas elada ja õppida nõnda, et harmoonia, ilu ja 
vabadus, meid pidevalt saadaks. Nii on ka kooli asutajad ja toetajad pidevas loomeprotsessis, mis 
omakorda toetab laste loomingulisuse arengut. 
Lapsevanematel ja kogukonna liikmetel on kooli igapäevases töös aktiivne roll. Iga oskuste ja 
teadmistega täiskasvanu on suur ressurss kogukonnale, mis otseses suhtluses lastega aitab 
pärandada neid väärtusi, mida elu jooksul kogutud. 
Kooli remont- või suurpuhastustööde elluviimiseks korraldatakse enne õppeaasta algust talgud. 
Kooli on planeeritud hoida väikesena (maksimaalselt ca 10-12 päevaõppe õpilast). Selline suurus 
võimaldab rakendada individuaalset lähenemist, see tähendab, et õppetöö suund lähtub lapse 
konkreetsest isikust, tema inspiratsioonist ja loomulikust huvist. 
Eesti koolidest on peamisteks koostööpartneriteks Pärnu Vabakool, Gaia kool ning Johannese kool 
Rosmal. 
 
Loodusõpetuse tundide raames minnakse matkadele ning uurimisretkedele selleks pädeva inimese 
juhtimisel. Looduse tundmisel on kogukonnakoolis oluline roll. Kultuuriloo tundmaõppimiseks 
külastatakse regulaarselt Eesti muuseume, arhitektuurimälestisi jms. 
Reaalainete tunde seotakse igapäevaste eluks vajalike oskustega.  
 
Õppetöö käigus teadmiste omandamiseks on oluline roll positiivsel atmosfääril, vabatahtlikkusel ja 
rühmatöödel. Õpetaja on pigem sõbra ja teejuhi rollis, mitte vaid faktiteadmiste edastaja. 
Vanematele õpilastele antakse võimaluse korral tunnis võimalus õpetada nooremaid. 
 
Koolitöös kasutatakse palju õuesõppe ja avastusõppe elemente. Koolil on võimalus kasutada mõisa 
aeda, kus toimuvad tunnid, mis on seotud loodusõpetusega või sellega lõimunud ainete tunnid. 
Aastaringselt jälgivad õpilased aias toimuvat, lastega koos tehakse aiatöid alates kevadest kuni 
sügiseni. 
Koolis peetakse oluliseks mänguliste elementide kasutamist õpiprotessis ning kogu õppetöö on 
algklassides seotud mänguga. Lapsed õpivad mängides ja avastades. 
 

3.1. KOOLI SÜMBOOLIKA JA TRADITSIOONID 
 

 

Joonis 1 : Leiutajate Külakooli logo 

Leiutajate Külakooli logoks on kasvu sümbol puu, mis oma värviderohkuses sümboliseerib inimese 
arengut õnnelikus ja toetavas keskkonnas. Puujuurte kohal on tasakaalukust, keskendumist ja 
harmooniat kujutav mandala, millest lähtub isiksuse areng. 
 
Leiutajate Külakooli koolilaul on “Pihlakate lapselaps” 
 
Ma olen pihlakate lapselaps 
ja kasvan hiie süles võimsamaks 
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minu isa on siniselge taevas 
ja minu ema on emake maa 
 
Minu silmades on kogu igavik 
ja mu kätega saab loodud tulevik 
mu hing on tulnud kauge tähe pealt 
siia maapeale armastama 
 
Ma olen kerge nagu liblikas 
ja lendan vabalt elu maagias 
mu süda süütu ja vaba 
ja teda keegi minult võtta ei saa 
 
Kadakad on minu vennased 
hiired kõik on minu sõsarad 
minus elab kogu elu allikas 
ja minu esiisad elavad ka 
 
Kooli traditsioonid on kujunenud koostöös lapsevanemate ja koolilastega. Kooli alustatakse 
septembris piduliku aktusega, kus lauldakse, kõneletakse ringis, väestamaks saabuvat õppeaastat.  
Detsembris toimub koduõppe peredega koosunistamise päev, kus lapsed loovad koos pereliikmetega 
kunstilise väljenduse oma unistustest ja teekonnast unistuste teostamiseni. 
Jõulude eel on koolilastel tavaks mängida saladusliku sõbra mängu, mille käigus tehakse üksteisele 
kingitusi ja heategusi. Poolaasta lõpetab koolipere jõulupidu. 
Iga kolme aasta tagant planeerivad külakooli lapsed ise kooliekskursiooni välisriiki, mis parasjagu 
pakub huvi ja seostub õppeprotsessiga. Planeerimise juurde kuulub ka ettevõtlusprojekt, mille abil 
kogutakse raha reisi elluviimiseks. 
Traditsiooniks on saanud ka rohke teatrite külastamine, etenduste vaatamine/analüüsimine. Igal 
aastal vaadatakse koos ligi kümmet etendust. 
Igal suvel toimub Sännas tsirkuselaager, kus saavad kokku uued ja vanad sõbrad sõpruskoolidest ning 
tsirkusehuvilised noored üle Eesti. 
Uued traditsioonid on kujunemas vastavalt laste kasvmisele ning vanemaks saamisele. 

3.2. ÕPILASTE ARV LEIUTAJATE KÜLAKOOLIS 
 
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. 
 
Alltoodud tabelites on näidatud õpilaste arv eelmisel arenguperioodil 2014-2017. 

Päevaõppelapsed 
   

Klass 2014-2015 2015-2016 2017-2018 

1 2 1 
 

2 1 1 
 

3 1 
 

1 

4 1 2 1 

5 
 

1 1 
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6 
 

2 1 

Kokku 5 7 4 

    
Koduõppelapsed 

   
Klass 2014-2015 2015-2016 2017-2018 

1 1 1 2 

2 2 1 1 

3 1 2 2 

4 1 1 1 

5 1 1 2 

6 
 

1 
 

Kokku 6 7 8 

 
Alltoodud tabelites on toodud prognoos arenguperioodiks 2018-2021. 
 

Päevaõppelapsed 
   

Klass 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 
 

4 
 

2 
  

4 

3 
   

4 1 
  

5 1 1 
 

6 1 2 1 

7 1 1 2 

8 
 

1 1 

9 
  

1 

Kokku 4 9 9 

 
  

Koduõppelapsed 
   

Klass 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 
   

2 2 
  

3 1 2 
 

4 2 1 2 

5 1 2 1 

6 2 1 2 

7 
 

2 1 

8 
  

2 

9 
   

Kokku 8 8 8 
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3.2.1. Prognoosi põhjendus 
 
Tagasivaatavalt eelmisele arenguperioodile saame öelda, et nõudlus alternatiivsele lähenemisele 
üldhariduse andmisel on Eestis endiselt kasvulainel. Seda kinnitavad kahe uue alternatiivse erakooli 
tekkimine viimase kahe aasta jooksul Võru maakonda. Samuti on huvi Leiutajate Külakooli vastu 
eelmisel arenguperioodil olnud suur ning oleme pidanud ka kasvu aeglustama, et säilitada 
tasakaalustatud areng. Seostame suurt nõudlust huvipõhise hariduse vastu hindamispõhise 
õppemetoodika negatiivse mõjuga laste õpimotivatsioonile. Samuti kurdetakse noorte laste järjest 
kasvava äravuse, vähese koolirõõmu ja sõltuvuste sporaadilise kasvu üle. 
Esimesel arenguperioodiaastal 2018/19 ei näe kool ette õpilaste arvu suurenemist statsionaarõppes, 
kuna tegemist kooli jaoks on tegemist üleminekuaastaga 3-nda kooliastmega õppevormi senise kahe 
astme asemel. Samuti oleme jõudnud nelja tegutsemisaasta järel veendumusele, et kooli eripära 
arvestades on parim kui koolis õppivate laste enamus on olnud Leiutajate Külakoolis algusest peale. 
Näiteks tulevad kooli lapsed Leiutajate Külakooli lastehoiust, mis sisuliselt toimib eelkoolina. 
Esimesed lapsed tulevad lastehoiust kooli 2019/20 õppeaastal, mil moodustub uus liitklass 
noorematest õpilastest. Mõningast kasvu näeme järgmisel arenguperioodil ka statsionaarõppes 
õppivate laste seas. Prognoosi aluseks on koduõppel viibivate laste ja lastevanemate soov teha 
tihedamat koostööd kooliga seoses õppeainete rohkusega kolmandas kooliastmes. Seega näeme, et 
koduõppel olevatest lastest Leiutajate Külakoolile lähedamal elavad pered võivad otsustada 
statsionaarõppe kasuks. Eelnevad kokkulepped selleks on tehtud käesoleva arengukava kirjutamise 
hetkel. Samas näeme prognosis ka võimalust, et üks õpilane vanemast liitklassist võib siirduda teise 
kooli. 
 

3.3. KOOLI TÖÖTAJAD 
 
Kooli personali kuuluvad: kooli direktor, õpetajad (õpetajad lisanduvad vastavalt kooli kasvamisele 
ning vajadustele), sekretär, koristaja/kütja. Töötajad valitakse Leiutajate Külakooli põhikirja, muid 
dokumente ja taotlusi silmas pidades. 
Leiutajate Külakoolis peetakse õpetajate tööle palkamisel oluliseks alljärgnevaid isiksuseomadusi: 

- pühendumust ja missioonitunnet; 

- erialast professionaalsust; 

- oskust luua tingimusi iga õpilase individuaalse arengu toetamiseks; 

- valmisolekut pidevaks enesetäiendamiseks, täiendõppeks ja uurimistööks; 

- paindlikku ja loomingulist mõttemaailma; 

- valmidust pidevaks koostööks teiste õpetajatega. 

- 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. 
Suur roll on külalisõpetajatel, kelle tarbeks on Sänna mõisa renoveeritud külaliskorter. 
Administratiivsest personalist on vaja koolis loominguliste projektide elluviimise assistenti.  
Ruumide korrashoiu eest hoolitseb koristaja/kütja.  
Õpilaste toitlustamisel ja toitlustaja valikul lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest.  
Koduõppe lastega tegelemine on tehtud ülesandeks ühele õpetajatest. Tegevused sisaldavad 
alljärgnevat: 

- Kohtumised koduõppe laste ja peredega iga poole aasta järel. 
- Individuaalsete õppekavade kooskõlastamine 
- Iga õppeaasta lõpus hindamise läbiviimine kasutades kujundava hindamise põhimõtteid ja 

kolme hindamiskategooriat 
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- Koostöö koordineerimine kooli ja koduõppe perede vahel, ühisürituste korraldamine, ühiste 
õppesessioonide planeerimine 

Koolis töötavad hetkel täiskohaga direktor/õpetaja ja õpetaja. Mõlemad õpetajad on läbinud 4-5 
aastase rakendusliku kõrghariduse õppekava. Direktor/õpetaja on läbinud õppekava inseneri 
õppesuunal ja õpetaja on läbinud õppekava huvijuht-loovtegevuse juhendajana. Antud haridust 
tõlgendatakse peale 2002. aastat bakalaureuse kraadina. 

3.4. 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 2003-2013 muinsuskaitse seadustele vastavalt, 
kasutatud säästva renoveerimise põhimõtteid, ehitatud ökomaterjalidega. Aastatel 2003 - 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, lastehoid, lavaga saal, ökopood, kaugtöökeskus, külalistetoad, universaalne 
leiutamisruum, mis sisaldab võimalusi puutöö õppimiseks ning füüsika- ja keemiakatsete tegemiseks, 
savikoda, käsitööklass, velokuur, astronoomiaalane õppe-matkarada, permakultuuriaed ning 
suveperioodil lisandub kohvik. 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 ja vabatahtlikke, kes on tulnud erinevatest maadest (Jaapan, Itaalia, Saksamaa jne). 
 
 

3.5. KOOLI SISEHINDAMISE KORRALDUSEST JA TULEMUSTEST 
 

Leiutajate Külakoolis viidi läbi sisehindamine 2018. aasta sügisel, eesmärgiga teha kokkuvõtted 
arengukava esimese 3-aastase perioodi kohta ning saada sisendit uue arengukava tegemiseks. 
Sisehindamise raames viidi läbi küsitlused õpetajate, vanemate ning õpilaste seas. 
 
Õpetajate seas viidi läbi rahuloluküsitlus 2017. aasta sügisel. Vastas 2 õpetajat ja 2 külalisõpetajat 
75% õpetajatest arvas, et nende tööd tunnustatakse ja hinnatakse. Kõik õpetajad arvasid, et nende 
tööle antakse piisavalt tagasisidet. 100% õpetajatest olid rahul kooliruumide ja 100% kaasaegsete 
töövahenditega. Kõik õpetajad arvasid, et neil on võimalus koolis kasutada oma teadmisi, oskusi ja 
võimeid ning nad saavad kogemusi ja teadmisi ka teistega jagada. Samuti arvasid kõik, et koostöö 
õpetajate vahel on avatud ja hea. 100% õpetajatest vastas, et kõigi suhtes ollakse sallivad. 100% 
õpetajatest arvas, et kool on hästi juhitud ning, et nende arvamust võetakse kuulda. 
 
Lastevanemate küsitluse tulemustest selgus, et 75 % vanematest on kindlad, et Leiutajate Külakooli 
õpetajad on oma töös pädevad ning inspireerivad lapsi õppima. 100 % vastanutest oli ka nõus, et 
klassiõpetaja kuulab last, julgustab lapsi omavahel koostööd tegema, pakub lastele probleemide 
lahendamiseks vajalikku abi, arvestab laste ja vanemate arvamusega, on valmis erinevaid ideid ja 
arvamusi aktsepteerima. 
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100 % vastanutest arvas, et õpetajad annavad lapsele võimaluse kasutada loovaid lahendusi. 75% 
vastanutest arvas, et õpetajate ja laste vahel on valdavalt head suhted. Samuti oldi nõus, et õpetaja 
positiivne käitumine on lastele eeskujuks ja klassis valitseb hea koostöö õhkkond. Samuti arvas 75% 
vastanutest, et lapsevanemal on lihtne õpetajaga koostööd teha. Lastevanemate hinnangul on kõige 
tulemuslikumad klassi vestlusringid ja siis arenguvestlused ning lühivestlused klassiõpetajaga. 
Õpilaste uuringust selgus, et 100 % õpilastest arvasid, et neil on koolis häid sõpru. 100 % arvasid, et 
suhted õpetajatega on reeglina head. 75 % arvasid, et õppimine ei ole liiga raske. 
Läbi viidud küsitlused andsid väärtusliku sisendi Leiutajate Külakooli sisehindamisele ning uue 
arengukava valmimisele. Sisehindamise raames analüüsiti ka kooli personalitööd, finantsvõimekust ja 
juhtimisvaldkonda. Sisehindamine tõi välja koolielu senise arengu tugevad küljed ning arendamist 
vajavad valdkonnad. 
 

4. KOOLI JUHTIMINE JA STRATEEGILISED ARENGUEESMÄRGID 2018-2021 
 

4.1. 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 potensiaali avanemist toetavad õpikogemused.  
 

4.2. Visioon (olemise SIHT) 
Õpikogemuskeskkond, kus on lastel õnnelik olla 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.  
 

4.3. Arenguprintsiibid ja –suunad 
 
Arenguprintsiibid 
Laste õnnelikuks enesetundeks ja lõimunult koolitarkustega õppe efektiivseks toimumiseks on vajalik 
luua õppimist soodustav õhkkond ja seisund. Lähtume vastavatest printsiipidest: 
Arenguprintsiipidena Leiutajate Külakool: 

- toetub oma tegevuses kodu, kooli ja kogukonna koostööle;
- rõhutab jätkusuutliku eluviisi olulisust;
- loob eeldused muutuvas maailmas toimetuleva, hooliva ja väärika isiksuse arenguks;
- kujundab õpikeskkonna, kus olulised on vägivallatus, hool enda ja maailma eest;
- arendab keskkonna, kus on tähelepanu isiksuse teadlikul arengul ning suund õppida järjest 

sügavamal tasandil ennast tundma (vt. Joonis 2.)



11 
 

 
Joonis 2 : Leiutajate Külakooli väärtused ja emotsionaalse arengu skeem 
 
Leiutajate Külakoolis väärtustatakse ka õpetajaid. Tasakaalukas, terve ning rahulolev õpetaja on 
õppetöö hea õnnestumise aluseks. Pidev osalemine kooli töös ja omavaheline suhtlus loob pinnase 
kooli õpetajaskonna ühise väärtussüsteemi ning tegutsemisvälja kujundamiseks. Kuna Leiutajate 
Külakoolis on õpetajate igakülgne koostöö oluline nii jooksva koolitustegevuse läbiviimiseks, 
metoodika ning õppematerjalide arendamiseks kui ka vanemate kooliastmete õppekava 
väljatöötamiseks, siis on õpetajate pidev ühine kogemuste jagamine loogiliseks kooskasvamise osaks. 
Õpetajad on kooli väärtuste ja arenguprintsiipide kandjad nii õppetegevuse raames kui ka elus 
väljaspool õppetööd. Õppetöö käigus loovad õpetajad usaldusliku õhkkonna, kus õpilased on 
õpetajale partneriks. 
Leiutajate Külakool on alustanud ka Lapsevanemate Kooli tegevustega. Lapsevanemate koolis 
toimuvad ühismeditatsioonid, kunsti- ja muud teraapiad, õpitoad toitumise ja teistel teemadel, mis 
on kooskõlas kooli väärtustega. Koolituste eesmärk on luua võimalus täiendõppeks kooli laste 
vanematele, õpetajatele ning teistele täiskasvanutele. Vanemate Kool aitab tutvustada Leiutajate 
Külakooli põhimõtteid täiskasvanute seas. 
 

4.4. KOOLI JUHTIMISE KORRALDUS  
 
Kooli juhtimine lähtub kollektiivse ja kaasava juhtimise printsiipidest. Kooli arengu ja jätkusuutlikkuse 
tagamiseks vajalikud ülesanded jagatakse nõukogu liikmete vahel, kaasates vabatahtlikkuse 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 ka majanduslikud, on vaja mõlema otsust: kolleegiumi 
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liikmed toovad välja pedagoogilise algatuse, nõukogu kaalub võimalusi selle elluviimiseks ning annab 
nendest võimalustest kolleegiumile teada.  
 

5. KOOLI ÜLDISED STRATEEGILISED EESMÄRGID, SOOVITUD TULEMUSED JA 
TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2018-2021  
 

5.1. Arendusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine 
 
Leiutajate Külakooli juhtimine toimub vastavalt Erakooliseadusele. Koolil on direktor, nõukogu, 
õppenõukogu (Õpetajate Kogu) ja hoolekogu (Vanemate Kogu). Kooli pidajaks on MTÜ Sänna 
Kultuurimõis, mille liikmeteks saavad soovi korral astuda ka lapsevanemad ja õpetajad. 
Koolijuhtimisel rakendatakse demokraatlikku juhtimisstiili. 
 

Tegevused Eesmärk Tegevusaeg/
mõõdik 

Hetkeseis 

Juhtkonna nõupidamised Toimub järjepidev info jagamine ja kooli 

arendustegevuste 

planeerimine. 

pidev tegevuses 

Ümarlauad ja koosolekud 

koos õpilaste, õpetajate, 
lapsevanematega 

Parendustegevuste rakendamine läbi 

erinevate meetmete: individuaalsed ja 

ümaralauavestlused koostöös 

vanemate, õpetajate ja tugimeeskon- 

naga. 

 

pidev tegevuses 

Õpetajate koostöö 

õppeprotsessi 

kavandamisel 

Töötajad on teadlikud Leiutajate 
Külakooli arengukavast, üldtööplaanist, 
õppekavast ning lähtuvad veel enam 
nendest oma tegevuses. Töötajad 
analüüsivad oma tööd järjepidevalt 
võrreldes seda eelnevate õppeaastatega. 

pidev tegevuses 

Vanemate üldkoosolekud 

ja klassivestlusringid 
Igal õppeaastal on toimunud vähemalt 
kaks kooli-lastevanemate üldkoosolekut 
ja vähemalt kaks klassi-lastevanemate 
vestlusringi. 
 

igal ÕA-l tegevuses 
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Kooli dokumentide 

avalikustamine ja 

uuendamine 

Iga õppeaasta septembris on koostatud ja 
kinnitatud kooli üldtööplaan, lähtudes 
kooli kalendrist ja õppekavast. 
Koolis järgitakse asjaajamise korda, 
dokumentatsioon on nõuetekohane ja 
kättesaadav. 

 
Arengustrateegiate väljatöötamisse ja 
sisehindamisse on kaasatud kõik 
töötajad, õpilaskond ja huvigrupid. 

pidev tegevuses 

Lepingute sõlmimine Iga õppeaasta alguseks on kehtestatud 
õppemaks ja muud õppe- ja kasvatustööga 
ning huvitegevusega seotud tasud ning 
need on teatavaks tehtud 
lastevanematele. 

Enne iga õppeaasta algust on sõlmitud 
lepingud lastevanematega. 

1 kord ÕA- s tegevuses 

Kooli kodulehe 

uuendamine 
Kodulehele ja FB lehele on lisatud 
infot kooli tegemistest. 

pidev tegevuses 

Rahulolu-uuringud Toimub regulaarne sisehindamine, 
mille üheks osaks on väljatöötatud 
rahulolu-uuring. 

kord 
arenguperioo
di vältel 
kirjalikult. 
Suuliselt 
iganädalaselt 

tehtud 

Kooli sümboolika 
rakendamine 

Kooli logot kasutatakse erinevatel 
esemetel. 

pidev tegevuses 

Osalemine 
rahvusvahelistes ja 
üleriigilistes projektides 

Leida põnevaid projekte, mis toetaksid 
laste huve ja arengut. 

pidev tegevuses 

Kogukonda kaasavate 
sündmuste korraldamine 

Toimuvad traditsioonilised 
tegevused kogu kooliperele 
(suvelaager, talgud, matkad, 
koolitused jne) 

igal ÕA-l tegevuses 

Eelkooli (lastehoiu) 
tegevuse 
korraldamine 

Toimiv eelkool pidev tegevuses 
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5.2. Arendusvaldkond: personalitöö 

Kooli personal tegutseb õppijate arengu toetamisel ühtse meeskonnana. 

 

Tegevused Eesmärk Tegevusaeg/
mõõdik 

Hetkeseis 

Uute töötajate konkursi 
korraldamine 

Uute vajaduste ilmnemisel võetakse 

tööle aineõpetajad, kelle ametikohad 

täidetakse konkursi korras ning kes 

vastavad kvalifikatsiooninõuetele. 

vajadusel tegevuses 

Tasemehariduse 

võimaldamine.  

Töötajad saavad ennast arendada. Eesmärk 

on viia kogu personal 
kvalifikatsiooninõuetele vastavusse. Kooli 
kesksetel õpetajatel on alustatud 

magistriõpe erialases valdkonnas. Kooli 
õppetöö ei kannata õpetaja(te) 
enesetäienduse tõttu 

2018-2021 tegevuses 

Õppeprotsessi 
tulemuslikkuse 
hindamine ja kohene 
tagasiside õpetajatele 

Üksteise tunde külastatakse regulaarselt pidev tegevuses 

Arenguvestlused 

töötajatega 

Kõigi töötajatega viiakse läbi 

arenguvestlus. 

kord ÕA-s tegevuses 

Supervisiooni 
võimaldamine igale 
õpetajale 

Õpetaja jõustamine (reflektsioon, toetamine, 
ressursside teadvustamine) 

pidev tegevuses 

Mentorite kaasamine Igal uuel kooli tööle tulnud inimesel on 
mentor. 
 

vajadusel tegevuses 

Töötajate 
koolitusvajaduste 
hindamine 

Kooli arenguprintsiipe kandvate 

isiksuste kujunemine õpetajate näol. 

Vajadustest lähtuva koolitusplaani 

koostamine. 

kord ÕA-s tegevuses 

 

5.3. Arendusvaldkond: koostöö kogukonnaga 
 
Kool on huvigruppide ja kogukonna kaasabil kujunenud traditsioone austavaks jätkusuutlikuks 
kogukonnakeskuseks. 
 

Tegevused Eesmärk Tegevusaeg/
mõõdik 

Hetkeseis 

Arendada jätkuvalt koostööd 
erinevate huvigruppidega. 

Koolil on väga hea maine. 
Jätkata kooli maine kujundamist 
kõigil tasanditel. 

pidev tegevuses 
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Vanemate informeerimine 
üldkoosoleku, klasside 
koosoleku ja klasside 
hoolekogu esindajate kaudu. 

Huvigrupid on hästi informeeritud 

koolis toimuvast. 

pidev tegevuses 

Info jagamine erinevate 
infokanalite kaudu (FB, 
lastevanemate meililistid). 

Info liigub igapäevaselt. pidev tegevuses 

Kooli kodulehe 
kaasajastamine 

Kooli koduleht on lihtsasti hallatav 

ja informatiivne. 

pidev tegevuses 

Vanemate kaasamine 
arenguvestlustele 

Kaks korda aastas viiakse läbi 

arenguvestlused peredega. 

pidev tegevuses 

Nõukogu kaasamine 
arengukava ja õppekava 
arendusprotsessi 

Nõukogu on osalenud arendustöö 

koosolekutel ja annab oma 

arvamuse ja teeb omapoolsed 

ettepanekud antud dokumentidele. 

pidev tegevuses 

Sisuliste koolielu 
puudutavate arutelude 
algatamine 
nõukogu koosolekutel 

Nõukogu märkamised on olulised ja 

edasiviivad. 

pidev tegevuses 

 

5.4. Arendusvaldkond: ressursside juhtimine 
 
Kool kasutab inim- ja materiaalseid ressursse säästlikult, toetades töötajate motivatsiooni ning 
panustades õpikeskkonna edendamisse, loovasse õppimisse ja ühtsesse õpetajate kogukonda . 
 

Tegevused Eesmärk Tegevusaeg
/mõõdik 

Hetkeseis 

Kooli igapäevase 
majandustegevuse 
juhtimine, eelarve jälgimine, 
eelolevate perioodide 
planeerimine 

Hoida kooli majandustegevus 
stabiilse ning jätkusuutlikuna, 
planeerida ressursse jätkusuutlikult. 

pidev tegevuses 

Kooli varustamine 
õppevahenditega
. 

Pidev täiendavate õppevahendite 

hankimine ja kooli raamatukogu 

täiendamine. 

pidev tegevuses 

Kooli õppemetoodika ja 
õppevahendite arendus. 

Metoodiliste vahendite loomine, 

ostmine 

pidev tegevuses 

Kooli tehnilise baasi 
täiendamine. 

Pidev töö kooli inventari 

täiustamisel ning täiendamisel. 

pidev tegevuses 

Uue klassiruumi 
renoveerimine 

Uus klassiruum aastaks 2020 pidev Projektitaotlus 
esitatud 
Interreg 

programmi 
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Projektikonkurssi- 
del osalemine 

Täiendavate lisavahendite hankimine 
kooli arendamiseks 

pidev tegevuses 

 

 

5.5. Arendusvaldkond: õppe- ja kasvatusprotsess 
 
Kool rakendab üldõppe, projektitöö, seiklusõppe ja õuesõppe põhimõtteid ja lähtub õppe 
kavandamisel õppijate individuaalsusest. 
 

Tegevused Eesmärk Tegevusaeg/
mõõdik 

Hetkeseis 

Õppetööd toetavad 
abistruktuurid 
(tugimeeskond) 

Märgata ja toetada erilisi õpilasi. 
Õpetajate toetamine. 

pidev tegevuses 

Kodu ja IÕK-l õppivate 
laste õppesüsteemi 
parendamine. 

Toetada kodu ja IÕK põhiselt 

õppivate laste õppetöö korraldust. 

Struktuuriarendus (põhimõtted, 

koostöö vanemaga ja kindel 

õppekorraldus). 

pidev tegevuses 

Personali koolitamine Tõsta õppeprotsessi kvaliteeti pidev tegevuses 

Uus õppekava III 
kooliastmele. 

Jätkata kooli tegevust III kooliastmes. 2018 tegevuses 

Projekt- ja õuesõppe 
eesmärgipärane 
rakendamine 

Kõik õpetajad eesmärgistavad selgelt 

projekt- ja õuesõpet  

 

pidev tegevuses 

 

6. PÕHITEGEVUSEGA KAASNEVAD RISKID JA NENDE VÄLTIMISE 
VÕIMALUSED 
 

 

Risk Tõenäosus Mõju Maandamine 

Kooli pidajate ja 
juhtkonna töökoormuse 
lõhkemine 

Suur Suur Antud riski maandamiseks hoiame saabuva 
arenguperioodi vältel õpilaste arvu madala. 
Suhtarvuks peame 1 õpetaja 5-e päevaõppes 
oleva lapse kohta. Kaasame erialaõpetajaid ja 
külalisõpetajaid, vabatahtlikke ja spetsialiste 
ning lapsevanemaid. Kasutame kooliväliseid 
võimalusi (nt. trennid ja muusikaringid), kooli 
asjaajamise ja dokumentatsiooni korrashoiuks 
on palgatud sekretär, koristaja/kütja hoolitseb 
ruumide korrashoiu eest. 

Kooli õppematerjaalse 
baasi laienemine seoses 
III kooliastmega 

Suur Suur Antud riski maandamiseks viime nõuetele 
vastavusse universaalse leiutamisruumi, kus 
on võimalused puutöö, keraamika, metallitöö 
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jaoks ning samuti võimalused teha erinevaid 
praktilisi töid ja katseid füüsika ja keemia ning 
loodusõpetuse õppekava raames. 

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

Suur Suur Antud riski maandamiseks peab õpilastega 
Kokkupuutuv personal on pidevas kontaktis 
iseendas pulbitseva loovuse-, kaastunde- ja 
armastustundega. Selle säilitamiseks 
mediteeritakse igapäevaselt ja kasutatakse 
muid südant avavaid praktikaid. Kohtutakse 
inspireerivate inimestega. Loetakse 
inspireerivat kirjandust, vaadatakse filme, 
kuulatakse muusikat, liigutakse looduses, 
kogetakse teatrit, puhatakse töötades. 

 
 

7. FINANTSRESSURSSIDE PLANEERIMINE 
 
Kooli tegevus finantseeritakse riigi ja kohalike omavalitsuste eraldistest, õppemaksudest, muudest 
tuludest, annetustest, sponsorlusest, erinevatest projektivahenditest ja koolipidaja ettevõtlustulust. 
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 ja -väljasõidud, jooksev remont, renoveerimine. 
Kooli finantspoliitika on konservatiivne, lõviosa kuludest moodustavad personali palgad ning hoonete 
ülalpidamiskulud. Koolis peetakse au sees taaskasutust ning lihtsamaid töid tehakse koolikogukonna 
toel 
Alljärgnev on kooli finantsplaan käesolevaks ja järgnevaks kolmeks aastaks. Kuna kooli pidaja 
tegevusvormiks on MTÜ, siis on kooli tulubaasi arvestatud ka organisatsiooni muudest 
tegevusvaldkondadest teenitud kasum. 
 

Organisatsiooni 
tulubaas 

2018 2019 2020 2021 

summa summa summa summa 

Haridusministeeriumi 
toetus 

42000 43000 59000 59000 

KOV tegevustoetus 4000 3500 3000 1000 

Lepinguline toetus 
Rõuge vallalt 
teenuskeskuse 
ülalpidamiseks 

23000 24000 25000 26000 

Lastehoiu tulu 12000 13000 14000 15000 

Ettevõtlustulu 15000 16000 17000 18000 

Tulud kokku 96000 99500 118000 119000 

Kasum koolivälistest 
allikatest 

9000 12000 12000 12500 

Kasum + 
Haridusministeeriumi 
toetus 

51000 55000 71000 71500 
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Kooli kulud 
2018 2019 2020 2021 

summa summa summa summa 

Õpetajate palgafond 26000 36000 38000 40000 

Jooksvad kulud 4000 5000 6000 7000 

Väljasõidud 10000 3000 5000 5000 

Õppevahendid 2000 2500 3000 4000 

Sisseseade, arendus 2500 2500 2500 2500 

Õpetajate koolitus 250 1500 2500 1500 

Koolitoit 3000 3000 3500 4000 

Külalisõpetajad 1500 1500 1500 2000 

Kulud kokku 49250 55000 62000 66000 

 
Finantsanalüüsis on arvestatud esimesel aastal, kui toimub III kooliastme käivitamine kasutada 
kogutud reservfondi 7250 euro ulatuses, et kooli saaks teha vajalikud investeeringud hankides 
vajalikke vahendeid ja sisustust.  
Aastal 2018/19 oli koolis õpetajatena täiskohaga tööl kaks inimest ja poole kohaga 1 inimene. Suur 
osa tuludest läks kooliekskursiooni finantseerimiseks.  
Aastal 2019 on suurem palgafond, kuna plaanime palgata lisatööjõudu spetsialistide näol, kes 
annaksid edasi laste huvidele vastavat III kooliastme õppekava osa, milles koha peal teadmised või 
oskused puuduvad. Suuremaid väljasõite sel aastal ei planeeri. Näeme kasvavat trendi ka õpetajate 
koolituse osas, et viia õpetajate kvalifikatsioon nõuetale vastavaks. Jätkame sisseseade ja 
õppevahendite arsenali täiustamist. 
Aastal 2020 jätkab õpetajate palgafond kasvamist võimaldades 3-4 inimese palgal hoidmist. 
Planeerime kasvu ka jooksevkulude hulgas, arvestades hinnatõusuga. Panustame taas palju 
väljasõitudele, et tagada õpilaste avar maailmavaade ja luua tähendusrikkaid  kohtumisi iseenda ja 
teistega. Jätkame sisseseade ja õppevahendite täiustamisega. Jätkame õpetajate koolitusega. 
Külalisõpetajate toomiseks on arvestatud piisavad varud. 
Aastal 2021 on kasvanud palgafond veelgi seoses elukalliduse tõusuga, samuti on tõusnud 
tegevuskulude eelarverida. Endiselt panustame väljasõitudesse, et tagada arenguprintsiipide 
elluviimist. Oleme suurendanud õppevahendite rea osakaalu, et tagada veelgi mitmekesisemad ja 
kaasaegseimad õpivahendid. 
 

7.1. Finantsriskide analüüs 
 
Finantsriske käsitleme kui ohte, et mingi sündmus, tegevus või tegevusetus võivad põhjustada vara 
või maine kaotuse ning ohustada asutusele pandud ülesannete tulemuslikku täitmist. Selleks, et 
riskide esinemise sagedust viia miinimumini, olla valmis nende avaldumiseks ja vajadusel 
maandamiseks või nende esinemisel vajalike meetmete rakendamiseks nii, et nende ilmnemine ei 
tooks kaasa organisatsioonile saatuslikke tagajärgi (s.t eesmärkide saavutamise takistamine, 
ülesannete tulemuslik täitmine, vara või maine kaotus), on vajalik riskide pidev juhtimine. Riskide 
seire ja riskijuhtimine on järjepidev protsess, mille käigus riskid tuvastatakse, hinnatakse ja 
maandatakse. Kuna finantsilises mõttes on koolipidaja terviklik üksus ja kool selle lahutamatu osa, 
siis on oluline vaadelda organisatsiooni finantsriske tervikuna. 
Alljärgnev on loetelu peamistest koolipidamisega seotud finantsriskidest. 
 

Tegevused riskide 
maandamiseks 

Mõju Tõenäosus Risk  
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Kasutame reservfondi 
(30000 eurot aastatel 2014-
2018 ja 2018-2021). 
Vabatahtlike kasutamine 
endisest suuremal määral, 
tööjõu ümbersuunamine. 

Lühiajaliselt 
vähene, 
pikaajaliselt suur 

Keskmine Tulubaasi vähenemine 
organisatsiooni kasumi 
kahanemise tõttu 

Kasutame reservfondi ja 
kutsume kooliga liituma uusi 
õpilasi (kool ei ole seni 
pidanud üleskutseid 
tegema) Võimalusel 
palgalise tööjõu 
ümbersuunamine. 
Vabatahtlike kasutamine 
suuremal määral. 

Lühiajaliselt 
vähene 

Keskmine Õpilaste arvu ajutine 
kahanemine prognoositust 
kiiremini 

Reservfondi kasutamine ja 
säästlikum majandamine, 
õppemaksu kehtestamine. 
Vabatahtlike kasutamine 
suuremal määral. 

suur Keskmine Üldine majanduslangus 

Kooli juhtkonna koolitamine 
mainekujunduse 
valdkonnas. Kooli mainet 
tugevdavate sõnumite 
loomine ja edastamine. 
Kooli osalemine 
konkurssidel. Välissuhete 
tugevdamine, koostöö teiste 
organisatsioonide ja 
eraisikutega. Avatud ja 
läbipaistev 
organisatsioonikultuur. 

suur Keskmine Maine kaotus, kahju mainele 

Peamine lepingupartner on 
Rõuge Vald, kellega 
uuendatakse lepingut iga 
kolme aasta tagant. 
Järgmine lepingu 
uuendamine on aastal 2020. 
Riski aitab maandada 
eeskujulik teenuse 
pakkumine ning avatud 
koostöö. 

Keskmine Vähene Organisatsiooni pikaajaliste 
lepingute lõppemine  

Tegevustoetuste maksmine 
on erinevate KOV-te lõikes 
vähenenud viimaste aastate 
jooksul kuni 50%. Samas on 
riik need kohustused üle 

Vähene Suur Tergevustoetuste maksmise 
jätkuv vähenemine KOV-te 
poolt 
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võtnud. Riski aitab 
maandada suhtlus kohalike 
omavalitsuste esindajatega 
ja oma tegevuse 
laiapõhjaline tutvustamine. 
Kooli eksisteerimise 
positiivsete mõjude 
tutvustamine. 

 
 
 
 
 

8. ARENGUKAVA UUENDAMINE 
 
Kooli arengukava koostatakse kolmeks aastaks. 
Arengukava koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse eest vastutavaks isikuks 
on Leiutajate Külakooli direktor. 
 
Kooli arengukava uuendamist ja täiendamist võib taotleda iga asjast huvitatud isik. Selleks tuleb 
esitada kooli juhatajale taotlus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos ettepanekute ja 
põhjendustega. 
 
Kooli arengukava uuendamise või täiendamise algatab direktor, juhul kui see on tingitud 

- muudatustest õigusaktides; 
- kooli eelarve ja investeeringute muutumisel; 
- arengukava kehtivusaja täitumisel; 
- kooli sisehindamise tulemustest; 
- rahulolu-uuringu tulemustest. 

 
Sisehindamine teostatakse iga arenguperioodi lõpus. 
 


