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ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Нацыянальнага
статыстычнага камітэта
Рэспублікі Беларусь
30.08.2017 № 104

ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ  СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ

Прадстаўленне скажоных даных дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці, несвоечасовае прадстаўленне або непрадстаўленне такой справаздачнасці цягнуць прымяненне мер адміністрацыйнай або крымінальнай адказнасці ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь

СПРАВАЗДАЧА
аб дзейнасці дзіцячай школы мастацтваў
на пачатак 20___/ 20___  навучальнага года 

Прадстаўляюць
Тэрмін прадстаўлення

Форма 1-дшм (Мінкультуры)
дзіцячыя школы мастацтваў (далей – школы) 
структурнаму падраздзяленню абласнога (Мінскага гарадскога) выканаўчага камітэта, якое ажыццяўляе дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы культуры;
1 кастрычніка

Код формы па ОКУД
0629502




структурныя падраздзяленні абласных (Мінскага гарадскога) выканаўчых камітэтаў, якія ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы культуры, – агрэгаваныя першасныя статыстычныя даныя 
Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь;
15 кастрычніка

1 раз у год
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь – афіцыйную статыстычную інфармацыю 
Нацыянальнаму статыстычнаму камітэту Рэспублікі Беларусь
1 лiстапада



Поўная назва юрыдычнай асобы_____________________________________________________________________________________________________________________________
Паштовы адрас (фактычны)_________________________________________________________________________________________________________________________________
Электронны адрас  (www, e-mail)_____________________________________________________________________________________________________________________________
Рэгістрацыйны нумар рэспандэнта ў статыстычным рэгістры (ОКПО)
Уліковы нумар плацельшчыка (УНП)
Код мясцовасці, дзе знаходзіцца школа:                                1 – горад і пасёлак гарадскога тыпу,                     2 – сельскі населены пункт
Код населенага пункта, дзе знаходзіцца школа:                1 – аграгарадок, 2 – райцэнтр,                                             3 – горад абласнога падпарадкавання,                               4 – абласны цэнтр, 5 – сталіца, 6 – іншае
1
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РАЗДЗЕЛ I
МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЯ БАЗА
Табліца 1

Код  радка
Колькасць філіялаў, адзінак
Колькасць іншых адасобленых падраздзяле-нняў
З сумы даных у графах 1 і 2
Плошча вучэбных памяшканняў, м2,                       у цэлых лічбах




спецыяльна пабудаваныя 
прыстасаваныя
размешчаны на арэндуемых плошчах
усяго
якія патрабуюць капітальнага рамонту
якія маюць аварыйны стан
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Усяго…………………………….........
01








з іх: 









у сельскіх населеных пунктах (акрамя аграгарадкоў)…………...
02








у аграгарадках………………..…..
03











РАЗДЗЕЛ II
нАПРАМкі дзейнасці, па якіх рэалізуецца адукацыйная праграма 
дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі мастацкага профілю ў школах
Табліца 2
адзінак
Напрамкі дзейнасці
Код радка
Навучанне ў школах па аднаму                                 напрамку дзейнасці
Навучанне ў школах па некалькіх                             напрамках дзейнасці
А
Б
1
2
Усяго ………………………………………………………..
04


З радка 04:



у сельскіх населеных пунктах (акрамя аграгарадкоў)  
05


у аграгарадках…………………………………………..
06







РАЗДЗЕЛ IІI
Колькасць НАВУЧЭНЦАў на пачатак навучальнага года
Табліца 3
чалавек
Напрамкі дзейнасці (аддзяленні)
Код            радка
Колькасць          навучэнцаў – усяго
З графы 1
Адлічаны за мінулы       навучальны год



прынята ў 1 клас
у выпускных класах
усяго
з графы 4 –                  з выпускных класаў
А
Б
1
2
3
4
5
Усяго (сума радкоў 08, з 22 па 28, 32)….…………………………….
07





у тым ліку па напрамках дзейнасці: 






музычнае (сума радкоў 09, 20, 21)………………………………..
08





у тым ліку па аддзяленнях:






інструментальнае – усяго (сума радкоў з 10 па 19)………….
09





у тым ліку па інструментах:






фартэпіяна…………………………………………………..
10





баян-акардэон……………………………………………….
11





цымбалы…………………………………………………….
12





гітара………………………………………………………..
13





домра, мандаліна, балалайка………………………………
14





скрыпка, альт, арфа………………………………………...
15





віяланчэль, кантрабас……………………………………....
16





драўляныя духавыя інструменты………………………….
17





медныя духавыя інструменты……………………………..
18





ударныя інструменты………………………………………
19





харавое …………………………………………………………
20





эстраднае ……………………………………………………….
21





тэатральнае…………………………………………………………
22





харэаграфічнае……………………………………………………..
23





выяўленчае………………………………………………………….
24





народнай творчасці………………………………………………...
25





народнае дэкаратыўна-прыкладное………………………………
26





мастацка-эстэтычнае……………………………………………….
27





лічбавае (сума радкоў з 29 па 31)………………………………….
28





у тым ліку па аддзяленнях:






лічбавага музычнага мастацтва………………………………..
29





камп’ютарнай графікі…………………………………………..
30





фатаграфіі……………………………………………………….
31





іншыя…………………………………………………………………
32





З радка 07: 






у сельскіх населеных пунктах (акрамя аграгарадкоў)…..……….
33





у аграгарадках………………………………………………………
34





 інвалідаў……………………………………………………………
58







РАЗДЗЕЛ IV
Колькасць навучэнцаў, ЯКІЯ СКОНЧЫЛІ НАВУЧАННЕ Ў МІНУЛЫМ навучальнЫМ годЗЕ

Табліца 4
чалавек
Напрамкі дзейнасці
Код радка
Колькасць навучэнцаў, якія скончылі навучанне                                                 ў мінулым навучальным годзе



А
Б
1
Усяго (сума радкоў з 36 па 44)……………………………………………………………….
35

у тым ліку па напрамках дзейнасці:


музычнае………………………………………….........................................................
36

тэатральнае……………………………………………………………………………..
37

харэаграфічнае…………………………………………………………………………
38

выяўленчае……………………………………………………………………………..
39

народнай творчасці…………………………………………………………………….
40

народнае дэкаратыўна-прыкладное………………………………………………….
41

мастацка-эстэтычнае…………………………………………………………………..
42

лічбавае…………………………………………………………………………………
43

іншыя……………………………………………………………………………………
44

З радка 35:


у сельскіх населеных пунктах (акрамя аграгарадкоў)………………………………….
45

у аграгарадках……………………………………………………………………………...
46

 інваліды……………………………………………………………………………………
59






РАЗДЗЕЛ V
ЗВЕСТКІ АБ РАБОТНІКАХ
Табліца 5
чалавек
Назва паказчыка
Код радка
Колькасць работнікаў
З графы 1 



якія маюць адукацыю
якім прысвоена кваліфікацыйная катэгорыя
па ўзросту



сярэднюю спецыяльную
вышэйшую
вышэйшая
першая
другая
без катэгорыі
да 30  гадоў
пенсійнага 
іншага 
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Усяго работнікаў (сума радкоў 48  і 52)…
47










у тым ліку: 











кіраўнікоў (сума радкоў з 49 па 51)….
48



х
х
х
х



дырэктар…………………………….
49



х
х
х
х



намеснiк дырэктара………………...
50



х
х
х
х



загадчык філіяла, іншага адасобленага падраздзялення ………
51



х
х
х
х



педагагічных работнікаў              (сума радкоў 53  і 54)………………..
52










настаўнiкі (без кіраўнікоў)………..
53










канцэртмайстры (без кіраўнікоў)…
54










З радка 47:











колькасць маладых спецыялістаў…...
55










Унутраных сумяшчальнікаў…………….
56










Знешніх сумяшчальнікаў………………..
57














Кіраўнік рэспандэнта або ўпаўнаважаны
на складанне і прадстаўленне першасных 
статыстычных даных работнік рэспандэнта __________________________________

______________

______________________

(пасада)

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)

______________________________________________________________________________

«______________» _______________________ 20___ г.
(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку кантактнай асобы,
нумар тэлефона, адрас электроннай пошты)

(дата складання дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасці)


