
• ODKRYWAMY UTALENTOWANYCH 
   SPORTOWO UCZNIÓW

• PRZEKAZUJEMY NARZĘDZIE DO 
   BUDOWANIA I ZARZĄDZANIA BAZĄ
   TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

• ROZPOCZYNAMY WSPÓŁPRACĘ 
   POMIĘDZY KLUBAMI, SZKOŁAMI, 
   RODZICAMI I UCZNIAMI

(edycja pilotażowa)

Ministerstwo
Edukacji i Nauki

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Program Sportowe Talenty to pilotażowa edycja 
projektu edukacyjno-sportowego zainicjowanego 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowanego 
we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Od września 2022 r. program prowadzony jest przez 
nauczycieli w-f szkół województw opolskiego oraz 
lubelskiego z perspektywą jego rozszerzenia w roku 
szkolnym 2023/2024 na wszystkie 16 województw.
Jego celem jest odkrywanie najbardziej 
utalentowanych sportowo uczniów wszystkich 
polskich szkół. Fundamentem programu jest 
narzędzie SportoweTalenty.gov.pl udostępnione 
nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania 
wyników testów sprawnościowych przeprowadzanych 
podczas lekcji w-f.
Zanonimizowane wyniki testów zostaną z czasem 
udostępnione klubom sportowym, które za 
pośrednictwem szkoły będą mogły kontaktować się 
z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy 
rozwój ich dziecka.

KORZYŚCI PROGRAMU
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Sportu i Turystyki

DLA KLUBÓW
Jeśli jesteś trenerem lub skautem i szukasz sportowych talentów, z którymi 
chciałbyś pracować, zapraszamy do skorzystania z platformy 
SportoweTalenty.gov.pl –  jedynej w swoim rodzaju bazy danych o kondycji 
fizycznej polskiej młodzieży.
Tylko tutaj znajdziesz wyniki testów sprawnościowych przeprowadzanych 
przez nauczycieli w-f w szkołach w całym kraju. Wyniki są anonimowe 
i pozwalają ocenić predyspozycje ucznia do uprawiania danego sportu. 
Po zapoznaniu się z nimi możesz zaprosić wybitnie uzdolnioną młodzież do 
trenowania w swoim klubie.

DLA NAUCZYCIELI
Każdy z Państwa może przyczynić się do odkrycia przyszłej gwiazdy sportu, 
przeprowadzając proste testy sprawnościowe i regularnie wprowadzając 
wyniki do systemu. Zanonimizowane wyniki udostępniane będą związkom 
i klubom sportowym. Klub może skontaktować się ze szkołą i zaproponować 
rodzicom współpracę w rozwoju ich dziecka w konkretnej dyscyplinie.
Na stronie SportoweTalenty.gov.pl można śledzić postępy uczniów 
i porównywać wyniki na tle klasy, szkoły, a także w skali całego kraju. 

DLA UCZNIÓW
Poznaj swoje możliwości! Sprawdź się w testach sprawnościowych i śledź 
swoje wyniki! Przekonaj się, jaki jest twój sportowy talent!
Zapraszamy Cię do udziału w wielkim teście sprawności fizycznej. Testy 
wykonasz na lekcji w-f. Twój nauczyciel wprowadzi je do systemu, a Ty 
będziesz mógł śledzić swoje postępy. Wyniki Twoich testów zostaną 
udostępnione (anonimowo!) klubom sportowym.
Jeżeli okaże się, że masz wyjątkowy talent, klub może skontaktować się 
z Twoja szkołą i zaproponować Ci trenowanie dyscypliny, w której będziesz 
naprawdę dobry. Jeżeli marzysz o sportowych sukcesach i czujesz, że masz 
sportowy talent, weź udział w programie SportoweTalenty.gov.pl!

DLA RODZICÓW
Zapraszamy Państwa do kibicowania wielkiemu testowi sprawnościowemu 
dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy platformę, na której młodzież będzie mogła 
śledzić swoją sprawność dzięki kilku podstawowym testom. Testy 
przeprowadzają nauczyciele na lekcjach w-f.
Dane o wynikach trafiają następnie do systemu, gdzie są w pełni bezpieczne 
i całkowicie anonimowe. Dostęp do wyników (anonimowo!) będą miały 
związki i kluby sportowe. 
Jeżeli okaże się, że Państwa dzieci mają szczególne zdolności i wyjątkowy 
sportowy talent, klub może skontaktować się ze szkołą i poprosić o kontakt 
z Państwem. To Państwo decydują, czy Państwa dziecko będzie wyczynowo 
uprawiać sport. Nasz cel to podpowiedzieć, jaki sportowy talent ma Państwa 
dziecko. 

DLA SZKÓŁ
Każda szkoła jest dumna ze swoich absolwentów i chwali się swoimi 
osiągnięciami. Jednym z elementów budujących prestiż szkoły są sukcesy 
sportowe. Sport ma też niezwykłe walory wychowawcze i kształtuje 
charakter. Wspólne zajęcia sportowe to także budowanie więzi społecznych 
w klasie i w szkole, a sukcesy uczniów to znak, że szkoła stawia sobie 
ambitne cele.
Dzięki stronie SportoweTalenty.gov.pl nauczyciele wychowania fizycznego 
będą mogli z łatwością odkrywać i typować sportowe talenty oraz śledzić 
postępy uczniów, przeprowadzając proste testy sprawnościowe.
Zanonimizowane wyniki testów zostaną udostępnione związkom i klubom 
sportowym, które będą mogły kontaktować się z Państwa szkołą, prosząc 
o kontakt z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich 
dziecka. To rodzice zdecydują, czy chcą, żeby ich dziecko uprawiało sport, 
ale to Państwo mogą przyczynić się do odkrycia sportowego talentu.
Szkoły biorące udział w programie SportoweTalenty.gov.pl otrzymają 
specjalne certyfikaty Ministerstwa Sportu i Turystyki, a dla szkół najlepiej 
realizujących program przewidzieliśmy szczególne wyróżnienia.


