Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich Cykl III

Zakres oceny wniosku zgłoszeniowego – karta oceny

Brązowy Certyfikat PZPN
Szkółki Piłkarskie ubiegające się o Certyfikat PZPN na poziomie brązowym, otrzymają punkty za
następujące obszary:
✓ program szkolenia;
✓ liczbę utworzonych drużyn, spełniających definicję drużyny;
✓ liczbę zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do drużyn;
✓ algorytm jakości szkolenia: relacja pomiędzy liczbą trenerów z odpowiednią licencją trenerską
vs liczba przypisanych drużyn do trenera vs średnia liczba zawodników potwierdzonych do
Szkółki i przypisanych do Drużyn;
✓ wizyty wstępnej;
✓ wizyty monitorującej;
Można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Ocena za Program Szkolenia
Szkółka Piłkarska może zadeklarować realizację autorskiego programu szkolenia zgodnego
z wytycznymi PZPN do tworzenia autorskich programów szkolenia dla szkółek ubiegających się
o Certyfikat PZPN albo Programu Szkolenia PZPN w oparciu o program szkolenia AMO.
Gdy w ewaluacji Autorskiego Programu Szkolenia Szkółka uzyskała:
Ewaluacja Autorskiego
Programu Szkolenia

Punktacja w karcie oceny

0 – 23 punktów

0

24 – 25 punktów

3

26 – 29 punktów

3,5*

30 – 32 punktów

4

33 – 35 punktów

4,5

36 – 37 punktów

5

*Jeżeli Szkółka Piłkarska zadeklarowała wdrażanie Programu Szkolenia PZPN w oparciu o program
szkolenia AMO, otrzymuje 3,5 punktów na karcie ocen.
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Ocena za liczbę utworzonych i spełniających definicję Drużyn
Szkółka Piłkarska musi zgłosić minimum trzy (3) Drużyny prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji
PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13).
Definicja Drużyny:
Drużyna, to grupa Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej, zdefiniowana w jednej
z kategorii wiekowych Programu (G2, G1, F2, F1, E2, E1, D2, D1), która nie może liczyć mniej niż 10
Zawodników i więcej niż 24 Zawodników, prowadzona przez minimum jednego Trenera
Licencjonowanego pełniącego funkcję I Trenera w Drużynie. Wyróżnia się dwa typy Drużyn: chłopięca
i dziewczęca. Do Drużyny dziewczęcej mogą zostać przypisani chłopcy w kategorii wiekowej zgodnej
z kategorią wiekową określoną dla Drużyny w Regulaminie lub rok młodsi, w liczbie nie przekraczającej
proporcji 1 chłopiec na 5 dziewczynek w Drużynie. Każda Drużyna musi spełniać Kryteria Programu
Certyfikacji na Cykl III Programu Certyfikacji (Sezon 2022 i 2023) w zależności od poziomu Certyfikatu
PZPN.
Szkółka Piłkarska Chłopięca:
✓ Za minimalną liczbę Drużyn, 3 Drużyny na poziom brązowy, Szkółka Piłkarska Chłopięca lub
Mieszana otrzymuje 0,5 pkt;
✓ Za każdą kolejną Drużynę Szkółka Piłkarska Chłopięca otrzymuje 0,5 pkt, jednak nie więcej niż
2,5 pkt (maksymalna liczba pkt. uzyskana za 7 Drużyn);
Szkółka Dziewczęca (posiadająca tylko Drużyny dziewczęce)
✓ Za minimalną liczbę Drużyn, 3 Drużyny na poziom brązowy, Szkółka Piłkarska Dziewczęca
otrzymuje 1,3 pkt;
✓ Za każdą kolejną Drużynę Szkółka Piłkarska Dziewczęca otrzymuje 0,6 pkt, jednak nie więcej
niż 2,5 pkt (maksymalna liczba pkt. uzyskana za 5 Drużyn);

Ocena za liczbę zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do Drużyn
Szkółka Piłkarska musi zgłosić minimum 3 Drużyny prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN
z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13). Drużyna składa się z min 10 a max 24 zawodników.
Szkółka Piłkarska Chłopięca:
✓ za minimum, czyli pierwszych trzydziestu (30) Zawodników potwierdzonych do Szkółki
i przypisanych do Drużyn – Szkółka Piłkarska otrzymuje 0,5 pkt;
✓ za każdych kolejnych sześciu (6) Zawodników, Szkółka Piłkarska Chłopięca otrzymuje 0,1 pkt.,
jednak nie więcej niż 2,5 pkt (maksymalna liczba punktów uzyskana za 150 Zawodników);
Szkółka Dziewczęca (posiadająca tylko Drużyny dziewczęce)
✓ za minimum, czyli pierwszych trzydzieści (30) Zawodniczek potwierdzonych w Szkółce
i przypisanych do Drużyn - Szkółka Piłkarska otrzymuje 1 pkt;
✓ za każde kolejne sześć (6) Zawodniczek, Szkółka Piłkarska Dziewczęca otrzymuje 0,1 pkt, jednak
nie więcej niż 2,5 pkt (maksymalna liczba punktów uzyskana za 120 Zawodniczek);
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Algorytm jakości szkolenia: relacja pomiędzy liczbą Trenerów z odpowiednią licencją
trenerską vs liczba przypisanych Drużyn do jednego Trenera vs średnia liczba
Zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do Drużyn
W Cyklu II Programu Certyfikacji PZPN, została wprowadzona maksymalna liczba Drużyn
przypadających na jednego Trenera, w ramach jednej Szkółki. W Szkółkach, które ubiegają się
o Brązowy Certyfikat, Trener będzie mógł prowadzić maksymalnie trzy (3) Drużyny.
UWAGA: Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której Trener prowadzi Drużyny wyłącznie
w kategorii Skrzat. Wówczas będą mogły to być maksymalnie cztery (4) Drużyny.
Zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji PZPN na brązowy poziom, zostały określone minimalne
wymogi:
✓ Trenerzy w Szkółce Piłkarskiej na poziomie brązowym muszą mieć ważną licencję trenerską
Grassroots C albo wyższą;
✓ w każdej Drużynie musi być przypisany w funkcji I Trenera minimum jeden Trener z ważną
licencją Grassroots C albo wyższą, na maksymalnie dwudziestu (20) Zawodników w Drużynie;
Ocena w tym obszarze, to algorytm, do którego potrzebne są następujące dane:
✓ liczba Trenerów potwierdzonych w Szkółce i przypisanych do Drużyn;
✓ wartość punktowa za daną licencję UEFA, Trenera potwierdzonego w Szkółce i przypisanego
do konkretnej Drużyny;
Trener z uprawnieniami Punktacja za każdego
UEFA, przypisany do Trenera
Drużyny
Grassroots C lub UEFA C
10
UEFA B
20
UEFA A
80
UEFA PRO
90
UEFA Elite Youth
100
✓ liczba Drużyn przypisanych do jednego Trenera, z konkretną licencją UEFA;
✓ średnia arytmetyczna liczby Zawodników w Drużynach w Szkółce;
✓ jeśli w Szkółce jest zatrudniony Trener Koordynator, w algorytmie przy swojej licencji
trenerskiej ma przypisane dwie (2) Drużyny;
liczba Drużyn x wartości punktowa za licencję Trenera = WARTOŚĆ XY
liczba Drużyn x 2 = WARTOŚĆ ZW
(WARTOŚĆ XY/WARTOŚĆ ZW) = WARTOŚĆ VQ/średnia arytmetyczną liczby Zawodników w Drużynach
w Szkółce = wartość JAKOŚCI SZKOLENIA
Maksymalnie można zdobyć 5 punktów.
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Ocena za Wizytę Wstępną
Na etapie procesu zgłoszenia do Programu Certyfikacji PZPN, Szkółka składa formularz zgłoszeniowy,
w którym załącza dokumenty ale także oświadcza posiadany stan faktyczny z Kryteriami Programu
Certyfikacji PZPN na Cykl III. Aby zweryfikować powyższe, odbywa się Wizyta Wstępna.
Definicja Wizyty Wstępnej
Wizyta Wstępna, to zapowiedziana kontrola w Szkółce Piłkarskiej przeprowadzana przez Osobę
Monitorującą, mająca na celu sprawdzenie poprawności danych zadeklarowanych przez
Administratora przy rejestracji Szkółki Piłkarskiej w Systemie Certyfikacji PZPN oraz w formularzu
zgłoszeniowym Szkółki Piłkarskiej.
Ocena: pozytywna vs negatywna
UWAGA: Jeśli wynik Wizyty Wstępnej jest negatywny, zgłoszenie Szkółki jest odrzucane z procesu.

Ocena za Wizytę Monitorującą
Szkółka ubiegająca się o Certyfikat PZPN, która przeszła pozytywnie powyżej wspomniane obszary
oceny, będzie poddana Wizycie Monitorującej.
Definicja Wizyty Monitorującej
Wizyta Monitorująca, to niezapowiedziana wizyta w Szkółce przeprowadzana przez Osobę
Monitorującą lub Trenera Monitorującego, w trakcie której PZPN weryfikuje między innymi
kompletność realizowania autorskich programów szkoleniowych Szkółki Piłkarskiej, realizowanie
wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy Trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej
oraz sprzętu treningowego zgodnie z Kryteriami Certyfikacji oraz inne elementy w zakresie organizacji
szkolenia wynikające z Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN.
Zakres Wizyty Monitorującej zdefiniowany jest w Załączniku nr 7 do Regulaminu Programu Certyfikacji
PZPN na Cykl III. Końcowa suma punktów uzyskana podczas Wizyty Monitorującej jest dzielona przez
20.
Maksymalna można zdobyć 5 punktów.

Podsumowanie: wynik końcowy karty oceny
Ostatecznym wynikiem Szkółki Piłkarskiej będzie suma punktów zdobyta przez Szkółkę Piłkarską
w wyżej wymienionych obszarach, z zastrzeżeniem pozytywnego wyniku Wizyty Wstępnej. Uzyskana
punktacja decyduje o pozycji w finalnym rankingu zgłoszeń na brązowy poziom Certyfikatu PZPN.
UWAGA: W przypadku równej liczby punktów – do dwóch miejsc po przecinku - o kolejności
w klasyfikacji decydują kolejno:
1. Liczba punktów uzyskana za Trenerów;
2. Liczba punktów uzyskana za Program Szkolenia;
3. Liczba punktów uzyskana za Wizytę Monitorującą;
4. Liczba punktów uzyskana za Zawodników;
5. Liczba punktów uzyskana za Drużyny;
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Srebrny Certyfikat
Szkółki Piłkarskie ubiegające się o Certyfikat PZPN na poziomie srebrnym, otrzymają punkty za
następujące obszary:
✓ program szkolenia;
✓ liczbę utworzonych drużyn, spełniających definicję drużyny;
✓ liczbę zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do drużyn;
✓ algorytm jakości szkolenia: relacja pomiędzy liczbą trenerów z odpowiednią licencją trenerską
vs liczba przypisanych drużyn do trenera vs średnia liczba zawodników potwierdzonych do
Szkółki i przypisanych do Drużyn;
✓ wizyty wstępnej;
✓ wizyty monitorującej;
Można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Ocena za Program Szkolenia
Szkółka Piłkarska może zadeklarować realizację autorskiego programu szkolenia zgodnego
z wytycznymi PZPN do tworzenia autorskich programów szkolenia dla szkółek ubiegających się
o Certyfikat PZPN albo Programu Szkolenia PZPN w oparciu o program szkolenia AMO
Gdy w ewaluacji Autorskiego Programu Szkolenia Szkółka uzyskała:
Ewaluacja Autorskiego
Programu Szkolenia

Punktacja w karcie oceny

0 – 23 punktów

0

24 – 25 punktów

3

26 – 29 punktów

3,5*

30 – 32 punktów

4

33 – 35 punktów

4,5

36 – 37 punktów

5

*Jeżeli Szkółka Piłkarska zadeklarowała wdrażanie Programu Szkolenia PZPN otrzymuje 3,5 pkt. na
karcie ocen.

Ocena za liczbę utworzonych i spełniających definicję Drużyn
Szkółka Piłkarska Chłopięca lub Mieszana musi zgłosić minimum pięć (5) Drużyn prowadzonych zgodnie
z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13). Szkółka Piłkarska
Dziewczęca musi zgłosić minimum trzy (3) Drużyny prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN
w kategorii wiekowej Junior F/E/D.
Definicja Drużyny:
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Drużyna, to grupa Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej, zdefiniowana w jednej
z kategorii wiekowych Programu (G2, G1, F2, F1, E2, E1, D2, D1), która nie może liczyć mniej niż 10
Zawodników i więcej niż 24 Zawodników, prowadzona przez minimum jednego Trenera
Licencjonowanego pełniącego funkcję I Trenera w Drużynie. Wyróżnia się dwa typy Drużyn: chłopięca
i dziewczęca. Do Drużyny dziewczęcej mogą zostać przypisani chłopcy w kategorii wiekowej zgodnej
z kategorią wiekową określoną dla Drużyny w Regulaminie lub rok młodsi, w liczbie nie przekraczającej
proporcji 1 chłopiec na 5 dziewczynek w Drużynie. Każda Drużyna musi spełniać Kryteria Programu
Certyfikacji na Cykl III Programu Certyfikacji (Sezon 2022 i 2023) w zależności od poziomu Certyfikatu
PZPN.
Szkółka Piłkarska Chłopięca:
✓ Za minimalną liczbę Drużyn (5) Szkółka Piłkarska Chłopięca otrzymuje 0,5 pkt.
✓ Za każdą kolejną Drużynę Szkółka Piłkarska Chłopięca otrzymuje 0,5 pkt, jednak nie więcej niż
2,5 pkt (maksymalna liczba pkt. uzyskana za 9 Drużyn)
Szkółka Dziewczęca (posiadająca tylko Drużyny dziewczęce)
✓ Za minimalną liczbę Drużyn (3) Szkółka Piłkarska Dziewczęca otrzymuje 1,0 pkt.
✓ Za każdą kolejną Drużynę Szkółka Piłkarska Dziewczęca otrzymuje 0,5 pkt, jednak nie więcej
niż 2,5 pkt (maksymalna liczba pkt. uzyskana za 6 Drużyn)

Ocena za liczbę zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do Drużyn
Szkółka Piłkarska Chłopięca musi zgłosić minimum pięć (5) Drużyn prowadzonych zgodnie z wytycznymi
Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13). Szkółka Piłkarska Dziewczęca musi
zgłosić minimum trzy (3) Drużyny prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN w kategorii
wiekowej Junior F/E/D. Drużyna składa się z min 10 a max 24 zawodników.
Szkółka Piłkarska Chłopięca:
✓ za pierwszych pięćdziesięciu (50) Zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do
drużyn – Szkółka Piłkarska otrzymuje 0,5 pkt.
✓ za każdych kolejnych 8 Zawodników, Szkółka Piłkarska Chłopięca lub Mieszana otrzymuje 0,1
pkt. jednak nie więcej niż 2,5 pkt (maksymalna liczba pkt. uzyskana za 210 Zawodników).
Szkółka Dziewczęca (posiadająca tylko Drużyny dziewczęce)
✓ za pierwszych 30 zawodniczek potwierdzonych w Szkółce i przypisanych do Drużyn, Szkółka
Piłkarska otrzymuje 0,6 pkt.
✓ za każde kolejne 6 Zawodniczek, Szkółka Piłkarska Dziewczęca otrzymuje 0,1 pkt, jednak nie
więcej niż 2,5 pkt (maksymalna liczba pkt uzyskana za 144 Zawodniczek).

Algorytm jakości szkolenia: relacja pomiędzy liczbą Trenerów z odpowiednią licencją
trenerską vs liczba przypisanych Drużyn do jednego Trenera vs średnia liczba
Zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do Drużyn
W Cyklu III Programu Certyfikacji PZPN, została wprowadzona maksymalna liczba Drużyn
przypadających na jednego Trenera, w ramach jednej Szkółki. W Szkółkach, które ubiegają się
o Srebrny Certyfikat, Trener będzie mógł prowadzić maksymalnie dwie (2) Drużyny.
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UWAGA: Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której Trener prowadzi Drużyny wyłącznie
w kategorii Skrzat. Wówczas będą mogły to być maksymalnie cztery (4) Drużyny.
Zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji PZPN na srebrny poziom, zostały określone minimalne
wymogi:
✓ poza Trenerami z ważną licencją Grassroots C, w Szkółce Piłkarskiej musi być zatrudniony co
najmniej jeden Trener posiadający ważną licencję trenerską UEFA B albo wyższą;
✓ w każdej drużynie musi być przypisany w funkcji I Trenera minimum jeden Trener z ważną
licencją UEFA B albo wyższą, na maksymalnie czternastu (14) Zawodników w Drużynie;
Ocena w tym obszarze, to algorytm, do którego potrzebne są następujące dane:
✓ liczba Trenerów potwierdzonych w Szkółce i przypisanych do Drużyn;
✓ wartość punktowa za daną licencję UEFA, Trenera potwierdzonego w Szkółce i przypisanego
do konkretnej Drużyny;
Trener z uprawnieniami Punktacja za każdego
UEFA, przypisany do Trenera
Drużyny
Grassroots C lub UEFA C
10
UEFA B
20
UEFA A
80
UEFA PRO
90
UEFA Elite Youth
100
✓ liczba Drużyn przypisanych do jednego Trenera, z konkretną licencją UEFA;
✓ średnia arytmetyczna liczby Zawodników w Drużynach w Szkółce;
✓ jeśli w Szkółce jest zatrudniony Trener Koordynator, w algorytmie przy swojej licencji
trenerskiej ma przypisane dwie (2) Drużyny;
liczba Drużyn x wartości punktowa za licencję Trenera = WARTOŚĆ XY
liczba Drużyn x 2 = WARTOŚĆ ZW
(WARTOŚĆ XY/WARTOŚĆ ZW) = WARTOŚĆ VQ/średnia arytmetyczną liczby Zawodników w Drużynach
w Szkółce = wartość JAKOŚCI SZKOLENIA
Maksymalnie można zdobyć 5 punktów.

Ocena za Wizytę Wstępną
Na etapie procesu zgłoszenia do Programu Certyfikacji PZPN, Szkółka składa formularz zgłoszeniowy,
w którym załącza dokumenty ale także oświadcza posiadany stan faktyczny z Kryteriami Programu
Certyfikacji PZPN na Cykl III. Aby zweryfikować powyższe, odbywa się Wizyta Wstępna.
Definicja Wizyty Wstępnej
Wizyta Wstępna, to zapowiedziana kontrola w Szkółce Piłkarskiej przeprowadzana przez Osobę
Monitorującą, mająca na celu sprawdzenie poprawności danych zadeklarowanych przez
Administratora przy rejestracji Szkółki Piłkarskiej w Systemie Certyfikacji PZPN oraz w formularzu
zgłoszeniowym Szkółki Piłkarskiej.
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Ocena: pozytywna vs negatywna
UWAGA: Jeśli wynik Wizyty Wstępnej jest negatywny, zgłoszenie Szkółki jest odrzucane z procesu.

Ocena za Wizytę Monitorującą
Szkółka ubiegająca się o Certyfikat PZPN, która przeszła pozytywnie powyżej wspomniane obszary
oceny, będzie poddana Wizycie Monitorującej.
Definicja Wizyty Monitorującej
Wizyta Monitorująca, to niezapowiedziana wizyta w Szkółce przeprowadzana przez Osobę
Monitorującą lub Trenera Monitorującego, w trakcie której PZPN weryfikuje między innymi
kompletność realizowania autorskich programów szkoleniowych Szkółki Piłkarskiej, realizowanie
wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy Trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej
oraz sprzętu treningowego zgodnie z Kryteriami Certyfikacji oraz inne elementy w zakresie organizacji
szkolenia wynikające z Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN.
Zakres Wizyty Monitorującej zdefiniowany jest w Załączniku nr 7 do Regulaminu Programu Certyfikacji
PZPN Cykl III. Końcowa suma punktów uzyskana podczas Wizyty Monitorującej jest dzielona przez 20.
Maksymalna można zdobyć 5 punktów.

Podsumowanie: wynik końcowy karty oceny
Ostatecznym wynikiem Szkółki Piłkarskiej będzie suma punktów zdobyta przez Szkółkę Piłkarską
w wyżej wymienionych obszarach, z zastrzeżeniem pozytywnego wyniku Wizyty Wstępnej. Uzyskana
punktacja decyduje o pozycji w finalnym rankingu zgłoszeń na brązowy poziom Certyfikatu PZPN.
UWAGA: W przypadku równej liczby punktów – do dwóch miejsc po przecinku – o kolejności
w klasyfikacji decydują kolejno:
1. Liczba punktów uzyskana za Trenerów;
2. Liczba punktów uzyskana za Program Szkolenia;
3. Liczba punktów uzyskana za Wizytę Monitorującą;
4. Liczba punktów uzyskana za Zawodników;
5. Liczba punktów uzyskana za Drużyny;
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Złoty Certyfikat
Szkółki Piłkarskie ubiegające się o Certyfikat PZPN na poziomie złotym, otrzymają punkty za
następujące obszary:
✓ program szkolenia;
✓ liczbę utworzonych drużyn, spełniających definicję drużyny;
✓ liczbę zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do drużyn;
✓ algorytm jakości szkolenia: relacja pomiędzy liczbą trenerów z odpowiednią licencją trenerską
vs liczba przypisanych drużyn do trenera vs średnia liczba zawodników potwierdzonych do
Szkółki i przypisanych do Drużyn;
✓ wizyty wstępnej;
✓ wizyty monitorującej;
Można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Ocena za Program Szkolenia
Szkółka Piłkarska na poziomie złotym musi zadeklarować realizację autorskiego programu szkolenia
zgodnego z wytycznymi PZPN do tworzenia autorskich programów szkolenia dla szkółek ubiegających
się o Certyfikat PZPN.
Gdy w ewaluacji Autorskiego Programu Szkolenia Szkółka uzyskała:
Ewaluacja Autorskiego
Programu Szkolenia

Punktacja w karcie oceny

0 – 25 punktów

0

26 – 28 punktów

3

29 – 32 punktów

3,5

33 – 35 punktów

4

36 – 38 punktów

4,5

39 – 40 punktów

5

Ocena za liczbę utworzonych i spełniających definicję Drużyn
Szkółka Piłkarska Chłopięca musi zgłosić minimum siedem (7) Drużyn chłopięcych prowadzonych
zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13) oraz jedną (1).
Drużynę Dziewczęcą. Szkółka Piłkarska Dziewczęca musi zgłosić minimum cztery (4) Drużyny
prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN w kategorii wiekowej Junior F/E/D.
Definicja Drużyny:
Drużyna, to grupa Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej, zdefiniowana w jednej
z kategorii wiekowych Programu (G2, G1, F2, F1, E2, E1, D2, D1), która nie może liczyć mniej niż 10
Zawodników i więcej niż 24 Zawodników, prowadzona przez minimum jednego Trenera
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Licencjonowanego pełniącego funkcję I Trenera w Drużynie. Wyróżnia się dwa typy Drużyn: chłopięca
i dziewczęca. Do Drużyny dziewczęcej mogą zostać przypisani chłopcy w kategorii wiekowej zgodnej
z kategorią wiekową określoną dla Drużyny w Regulaminie lub rok młodsi, w liczbie nie przekraczającej
proporcji 1 chłopiec na 5 dziewczynek w Drużynie. Każda Drużyna musi spełniać Kryteria Programu
Certyfikacji na Cykl III Programu Certyfikacji (Sezon 2022 i 2023) w zależności od poziomu Certyfikatu
PZPN.
Szkółka Piłkarska Chłopięca:
✓ za minimalną liczbę Drużyn (8) Szkółka Piłkarska Chłopięca otrzymuje 0,7 pkt.
✓ za każdą kolejną Drużynę Szkółka Piłkarska Chłopięca otrzymuje 0,3 pkt, jednak nie więcej niż
2,5 pkt (maksymalna liczba pkt. uzyskana za 14 Drużyn)
Szkółka Dziewczęca (posiadająca tylko Drużyny dziewczęce)
✓ Za minimalną liczbę Drużyn (4) Szkółka Piłkarska Dziewczęca otrzymuje 0,7 pkt.
✓ Za każdą kolejną Drużynę Szkółka Piłkarska Dziewczęca otrzymuje 0,6 pkt, jednak nie więcej
niż 2,5 pkt (maksymalna liczba pkt. uzyskana za 7 Drużyn)

Ocena za liczbę zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do Drużyn
Szkółka Piłkarska Chłopięca musi zgłosić minimum siedem (7) Drużyn prowadzonych zgodnie z
wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13) oraz jedną (1). Drużynę
Dziewczęcą. Szkółka Piłkarska Dziewczęca musi zgłosić minimum cztery (4) Drużyny prowadzone
zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN w kategorii wiekowej Junior F/E/D. Drużyna składa się z min 10
a max 24 zawodników.
Szkółka Piłkarska Chłopięca:
✓ za pierwszych osiemdziesięciu (80) Zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do
drużyn – Szkółka Piłkarska otrzymuje 0,7 pkt.
✓ za każdych kolejnych 12 Zawodników, Szkółka Piłkarska Chłopięca otrzymuje 0,1 pkt. jednak
nie więcej niż 2,5 pkt (maksymalna liczba pkt. uzyskana za 296 Zawodników).
Szkółka Dziewczęca (posiadająca tylko Drużyny dziewczęce)
✓ za pierwszych czterdzieści (40) Zawodniczek potwierdzonych w Szkółce i przypisanych do
Drużyn, Szkółka Piłkarska otrzymuje 0,4 pkt.
✓ za każde kolejne 6 Zawodniczek, Szkółka Piłkarska Dziewczęca otrzymuje 0,1 pkt, jednak nie
więcej niż 2,5 pkt (maksymalna liczba pkt uzyskana za 166 Zawodniczek).

Algorytm jakości szkolenia: relacja pomiędzy liczbą Trenerów z odpowiednią licencją
trenerską vs liczba przypisanych Drużyn do jednego Trenera vs średnia liczba
Zawodników potwierdzonych do Szkółki i przypisanych do Drużyn
W Cyklu III Programu Certyfikacji PZPN, została wprowadzona maksymalna liczba Drużyn
przypadających na jednego Trenera, w ramach jednej Szkółki. W Szkółkach, które ubiegają się
o Złoty Certyfikat, Trener będzie mógł prowadzić maksymalnie dwie (2) Drużyny.
UWAGA: Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której Trener prowadzi Drużyny wyłącznie
w kategorii Skrzat. Wówczas będą mogły to być maksymalnie cztery (4) Drużyny.
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Zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji PZPN na złoty poziom, zostały określone minimalne
wymogi:
✓ poza Trenerami z ważną licencją Grassroots C, w Szkółce Piłkarskiej musi być zatrudniony co
najmniej jeden Trener posiadający ważną licencję trenerską UEFA B albo wyższą;
✓ w każdej drużynie musi być przypisany w funkcji I Trenera minimum jeden Trener z ważną
licencją UEFA B albo wyższą, na maksymalnie dwunastu (12) Zawodników w Drużynie;
Ocena w tym obszarze, to algorytm, do którego potrzebne są następujące dane:
✓ liczba Trenerów potwierdzonych w Szkółce i przypisanych do Drużyn;
✓ wartość punktowa za daną licencję UEFA, Trenera potwierdzonego w Szkółce i przypisanego
do konkretnej Drużyny;
Trener z uprawnieniami Punktacja za każdego
UEFA, przypisany do Trenera
Drużyny
Grassroots C lub UEFA C
5
UEFA B
20
UEFA A
80
UEFA PRO
90
UEFA Elite Youth
100
✓ liczba Drużyn przypisanych do jednego Trenera, z konkretną licencją UEFA;
✓ średnia arytmetyczna liczby Zawodników w Drużynach w Szkółce;
✓ jeśli w Szkółce jest zatrudniony Trener Koordynator, w algorytmie przy swojej licencji
trenerskiej ma przypisane dwie (2) Drużyny;
liczba Drużyn x wartości punktowa za licencję Trenera = WARTOŚĆ XY
liczba Drużyn x 2 = WARTOŚĆ ZW
(WARTOŚĆ XY/WARTOŚĆ ZW) = WARTOŚĆ VQ/średnia arytmetyczną liczby Zawodników w Drużynach
w Szkółce = wartość JAKOŚCI SZKOLENIA
Maksymalnie można zdobyć 5 punktów.

Ocena za Wizytę Wstępną
Na etapie procesu zgłoszenia do Programu Certyfikacji PZPN, Szkółka składa formularz zgłoszeniowy,
w którym załącza dokumenty ale także oświadcza posiadany stan faktyczny z Kryteriami Programu
Certyfikacji PZPN na Cykl III. Aby zweryfikować powyższe, odbywa się Wizyta Wstępna.
Definicja Wizyty Wstępnej
Wizyta Wstępna, to zapowiedziana kontrola w Szkółce Piłkarskiej przeprowadzana przez Osobę
Monitorującą, mająca na celu sprawdzenie poprawności danych zadeklarowanych przez
Administratora przy rejestracji Szkółki Piłkarskiej w Systemie Certyfikacji PZPN oraz w formularzu
zgłoszeniowym Szkółki Piłkarskiej.
Ocena: pozytywna vs negatywna
UWAGA: Jeśli wynik Wizyty Wstępnej jest negatywny, zgłoszenie Szkółki jest odrzucane z procesu.
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Ocena za Wizytę Monitorującą
Szkółka ubiegająca się o Certyfikat PZPN, która przeszła pozytywnie powyżej wspomniane obszary
oceny, będzie poddana Wizycie Monitorującej.
Definicja Wizyty Monitorującej
Wizyta Monitorująca, to niezapowiedziana wizyta w Szkółce przeprowadzana przez Osobę
Monitorującą lub Trenera Monitorującego, w trakcie której PZPN weryfikuje między innymi
kompletność realizowania autorskich programów szkoleniowych Szkółki Piłkarskiej, realizowanie
wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy Trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej
oraz sprzętu treningowego zgodnie z Kryteriami Certyfikacji oraz inne elementy w zakresie organizacji
szkolenia wynikające z Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN.
Zakres Wizyty Monitorującej zdefiniowany jest w Załączniku nr 7 do Regulaminu Programu Certyfikacji
PZPN Cykl II. Końcowa suma punktów uzyskana podczas Wizyty Monitorującej jest dzielona przez 20.
Maksymalna można zdobyć 5 punktów.

Podsumowanie: wynik końcowy karty oceny
Ostatecznym wynikiem Szkółki Piłkarskiej będzie suma punktów zdobyta przez Szkółkę Piłkarską
w wyżej wymienionych obszarach, z zastrzeżeniem pozytywnego wyniku Wizyty Wstępnej. Uzyskana
punktacja decyduje o pozycji w finalnym rankingu zgłoszeń na brązowy poziom Certyfikatu PZPN.
UWAGA: W przypadku równej liczby punktów – do dwóch miejsc po przecinku – o kolejności
w klasyfikacji decydują kolejno:
1. Liczba punktów uzyskana za trenerów;
2. Liczba punktów uzyskana za Program Szkolenia;
3. Liczba punktów uzyskana za Wizytę Monitorującą;
4. Liczba punktów uzyskana za Zawodników;
5. Liczba punktów uzyskana za Drużyny;

12

