
 
 

Załącznik numer 4  
do Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich 

ZAKRES WIZYTY MONITORUJĄCEJ 
 

 
1. Strona formalna monitoringu: 

 
✓ Realizacja programu szkolenia zgodna z planem mezocyklu 

✓ Realizacja programu szkolenia zgodne z planem mikrocyklu  

✓ Zgodność konspektu z przyjętą strukturą jednostki treningowej na danym poziomie  

✓ Zgodność zajęć z konspektem treningowym 

✓ Zgodność doboru środków treningowych z tematem/celem zajęć 

 

2. Strona merytoryczna monitoringu 

2.1. Poziom merytoryczny i metodyczny prowadzonych zajęć  

✓ Progresja środków treningowych w strukturze zajęć (wprowadź, rozwiń, 

egzekwuj) 

✓ Zgodność prowadzonych zajęć pod kątem metodycznym 

✓ Dopasowanie metod, form i środków treningowych do danej kategorii 

wiekowej 

✓ Kompleksowość i kreatywność środków treningowych 

✓ Intensywność zajęć 

✓ Indywidualizacja zajęć 

 

2.2. Poziom organizacyjny prowadzonych zajęć  

✓ Przygotowanie zajęć (set-up) 

✓ Płynność przejść między poszczególnymi częściami zajęć i środkami 

treningowymi 

✓ Wykorzystanie dostępnej przestrzeni  

✓ Dopasowanie wymiarów pola ćwiczeń do wieku i umiejętności 

zawodników 

✓ Współpraca i zaangażowanie trenerów 

✓ Czas oczekiwania, liczba kontaktów zawodnika z piłką 

✓ Stosowanie „drogi powrotnej” w ćwiczeniach o wydłużonym czasie 

oczekiwania na swoją kolej 

✓ Stosowanie przerw na nawadnianie 

✓ Tworzenia stałych punktów orientacyjnych w czasie treningu (np. na 

nawadnianie, innych) 



 
 

 

3. Poziom szeroko rozumianego coachingu   

✓ Formułowanie tematu oraz celu treningu 

✓ Poziom komunikacji z zawodnikami, dostosowanie komunikacji do możliwości 

i wielu zawodnika 

✓ Zastosowanie właściwego pokazu, jakość pokazu 

✓ Zwracanie uwagi na szczegóły/detale 

✓ Objaśnienie, instruowanie i korygowanie błędów 

✓ Stosowanie pytań  

✓ Stosowanie feedbacku po ćwiczeniu/grze 

✓ Podsumowanie treningu 

✓ Zgodność nomenklatury z NMG 

 

4. Ocena operacyjna: 

✓ Frekwencja i punktualność na treningu; 

✓ Weryfikacja zasad tworzenia i prowadzenia Drużyny w ramach  definicji nakreślonej 

w Regulaminie; 

✓ Weryfikacja obecności członków sztabu zgodnie z przydziałem do drużyn w systemie 

zarządzania szkółką; 

✓ Weryfikacja w czasie jednostki treningowej deklarowanej przez Oddział Szkółki 

Piłkarskiej liczby Trenerów na zawodników w drużynie; 

✓ Weryfikacja obecności zawodników drużyn zgodnie z przydziałem w systemie 

zarządzania szkółką 

✓ Weryfikacja infrastruktury sportowej  

✓ Weryfikacja sprzętu treningowego na zajęciach 

✓ Weryfikacja listy obecności na zajęciach  

✓ Weryfikacja harmonogramu treningów w systemie zarządzania szkółką 

 

5. Wywiad środowiskowy  

✓ Zebranie opinii rodziców i zawodników na temat działalności Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej 

✓ Zebranie opinii zarządcy obiektu na temat działalności Oddziału Szkółki Piłkarskiej 

 

6. Sporządzenie rekomendacji Osoby Monitorującej w zakresie możliwej poprawy 

organizacji pracy Oddziału Szkółki Piłkarskiej. 

  


