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ЗАЦВЕРДЖАНА Пастанова Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі Беларусь 
30.08.2017 № 104

УКАЗАННІ
па запаўненні формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi       1-дшм (Мінкультуры) «Справаздача аб дзейнасці дзіцячай школы мастацтваў»


1. Дзяржаўную статыстычную справаздачнасць па форме                   1-дшм (Мінкультуры) «Справаздача аб дзейнасці дзіцячай школы мастацтваў» (далей – справаздача) прадстаўляюць дзіцячыя школы мастацтваў (далей – школы).
Справаздачу прадстаўляюць дзяржаўныя і прыватныя школы.
2. Школы прадстаўляюць справаздачу, уключаючы даныя                па філіялах і іншых адасобленых падраздзяленнях, якія ўваходзяць у іх структуру.
3. Пры запаўненні раздзела I «Матэрыяльна-тэхнічная база» (далей – раздзел I) у графе 6 паказваецца плошча памяшканняў, прызначаных для вучэбнай работы (пакоі, танцавальныя залы і іншыя). Плошча памяшканняў паказваецца на падставе тэхнічнага пашпарта ў цэлых лічбах.
Графы 7 і 8 раздзела I запаўняюцца на падставе акта (заключэння)                     ці складзенага ва ўстаноўленым парадку іншага дакумента, які характарызуе стан памяшканняў. 
Пры запаўненні раздзела I трэба мець на ўвазе, што сума даных         ў графах 3–5 павінна быць роўная суме даных у графах 1 і 2.
4. Пры запаўненні раздзела III «Колькасць навучэнцаў на пачатак навучальнага года» » (далей – раздзел III) трэба мець на ўвазе, што:
сума даных па радках 08, 22–28 і 32 павінна быць роўная даным       па радку 07 у графах 1–5;
сума даных па радках 09, 20 і 21 павінна быць роўная даным             па радку 08 у графах 1–5;
сума даных па радках 10–19 павінна быць роўная даным па радку 09 у графах 1–5;
сума даных па радках 29–31 павінна быць роўная даным па радку   28 у графах 1 –5;

Пры запаўненні граф 3 і 5 раздзела III пад выпускнымі класамі разумеюцца: 
V класы пры 5-гадовым тэрміне навучання;
VII класы пры 7-гадовым тэрміне навучання.
5. У раздзеле V «Звесткі аб работніках» (далей – раздзел V) паказваюцца даныя аб колькасці работнікаў школы па адукацыі, катэгорыях і ўзросту на пачатак навучальнага года. Пры запаўненні дадзенага раздзела трэба мець на ўвазе, што:
сума даных па радках 48 і 52 у графах 1–3 і 8–10 павінна быць роўная даным па радку 47 у адпаведных графах, а даныя па радку 47         у графах 4–7 павінны адпавядаць даным па радку 52;
сума даных па радках 49–51 у графах 1–3 і 8–10 павінна быць роўная даным па радку 48 у адпаведных графах;
сума даных па радках 53 і 54 у графах 1–10 павінна быць роўная даным па радку 52 у адпаведных графах;
сума даных у графах 2 і 3 павінна быць роўная даным у графе 1;
сума даных у графах 4–7 павінна быць роўная даным у графе 1;
сума даных у графах 8–10 павінна быць роўная даным у графе 1.
6. У графе 2 раздзела V паказваюцца даныя аб колькасці тых работнікаў, якія маюць дыплом аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі. У графе 3 паказваюцца даныя аб колькасці тых работнікаў, якія маюць дыплом аб вышэйшай адукацыі. Асобы, якія навучаюцца ва ўстановах вышэйшай адукацыі і тыя, якія вучыліся, але не скончылі іх, улічваюцца па той адукацыі, якую яны атрымалі да паступлення ва ўстанову вышэйшай адукацыі.
7. Па радку 55 раздзела V паказваюцца даныя аб колькасці маладых спецыялістаў, да якіх адносяцца:
выпускнікі, якія працуюць па размеркаванню на працягу тэрміну абавязковай работы па размеркаванні;
выпускнікі, накіраваныя на працу ў адпаведнасці з дамовай аб мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста (рабочага, служачага) на працягу тэрміну абавязковай работы пры накіраванні на работу;
выпускнікі, якія працуюць па пераразмеркаванню на працягу тэрміну абавязковай работы па пераразмеркаванні;
выпускнікі, якія працуюць па  наступнаму накіраванню на работу на працягу тэрміну абавязковай работы па накіраванні.
Заўвага. Тэрміналогія, якая прымяняецца ў гэтых Указаннях, выкарыстоўваецца толькі для запаўнення  справаздачы.

