FAQ – Najczęściej zadawane pytania

SERWIS CZYSCIOCHOWO.PL
O SERWISIE
1. Kto jest pomysłodawcą serwisu czysciochowo.pl
Serwis tworzony jest przez Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o., właściciela
drogerii Rossmann.

2. Co oferuje serwis czysciochowo.pl?
Serwis czysciochowo.pl wspiera nauczycieli przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych, w kształtowaniu
oraz usystematyzowaniu nawyków higienicznych wśród dzieci. Zapewnia gotowe scenariusze zajęć
dostosowane do poziomu nauczania – w zależności od tego, czy jesteś nauczycielem przedszkolnym,
czy wczesnoszkolnym.

3. Kto może rejestrować się w serwisie czysciochowo.pl?
Serwis czysciochowo.pl przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli pracujących w placówkach
wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego - placówkach publicznych, prywatnych i zespołach
szkolnych, zespołach przedszkolnych znajdujących się na terenie Polski.

4. Co oferuje serwis i jakie są korzyści z rejestracji?
Rejestracja w serwisie umożliwia bezpłatny dostęp do kompleksowych materiałów edukacyjnych
(scenariuszy zajęć, dodatkowych materiałów do pracy w domu), które pomogą w prowadzeniu zajęć
na temat higieny i budowania odporności.

REJESTRACJA I LOGOWANIE
1. Nie otrzymałem/otrzymałam linku aktywacyjnego, co mam zrobić?
Jeżeli wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie dotarła, prosimy sprawdzić w folderze Spam. Jeżeli nadal
nie ma wiadomości z linkiem aktywacyjnym, kliknij w zakładkę „Zaloguj”, w prawym górnym rogu strony
www.czysciochowo.pl. W oknie logowania wybierz opcję „Przypomnij hasło”. Po wpisaniu adresu e-mail podanego
przy rejestracji, kliknij przycisk „Wyślij ponownie”. Na podany przy rejestracji adres e-mail otrzymasz ponownie link
aktywacyjny. Jeżeli trudności nadal występują, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@czysciochowo.pl.

2. Link aktywacyjny stracił ważność i nie zdążyłam/zdążyłem potwierdzić rejestracji.
Co mam zrobić?
Link aktywacyjny jest ważny 7 dni od rejestracji. Po upływie tego czasu dane są usuwane.
Prosimy ponownie dokonać rejestracji.
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3. Jak mogę się zalogować?
Loginem w serwisie jest adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Hasło ustala się
samodzielnie podczas rejestracji w serwisie. Istnieje możliwość jego zmiany po zalogowaniu.
W przypadku zapomnienia hasła, możesz skorzystać z opcji jego przypomnienia. W oknie logowania
do serwisu kliknij „Przypomnij hasło”, a następnie wpisz adres e-mail, na który rejestrowałeś/aś
się w serwisie. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła.

4. Nie mogę się zarejestrować – po próbie rejestracji pojawia się komunikat,
że dane konto już istnieje. Co mam zrobić?
Jeżeli podczas rejestracji pojawia się komunikat, że dane konto już istnieje, oznacza to, że dokonano
już rejestracji w serwisie na ten adres e-mail. Jeśli nie pamiętasz hasła do logowania, zachęcamy
do skorzystania z opcji przypomnienia hasła, która znajduje się w oknie logowania do serwisu. Kliknij
„Przypomnij hasło” i wpisz adres e-mail, na który rejestrowałeś/aś się w serwisie. Na podany adres
e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła. W przypadku dalszych trudności
z logowaniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@czysciochowo.pl.

MATERIAŁY
1. Czym są materiały edukacyjne?
To gotowe scenariusze zajęć, które pomogą w przekazywaniu wiedzy z zakresu higieny w ciekawy
sposób. Materiały zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową, a każdy z nich dotyczy
innego aspektu: higieny jamy ustnej, higieny nosa, korzystania z toalety, czystości rąk, kąpieli oraz
ochrony skóry.

2. W jaki sposób mogę otrzymać materiały edukacyjne?
Materiały edukacyjne są dostępne dla nauczycieli po rejestracji w serwisie czysciochowo.pl.
W zależności od tego, gdzie pracujesz (w szkole podstawowej czy przedszkolu), będziesz
mógł/mogła korzystać z materiałów dla danego poziomu edukacji.

3. Gdzie znajdują się materiały edukacyjne?
Materiały edukacyjne znajdują się w zakładce „Materiały”.

4. W jaki sposób otrzymam materiały edukacyjne?
Materiały edukacyjne możesz pobrać ze strony serwisu www.czysciochowo.pl. Dostęp uzyskasz
po rejestracji na stronie i zalogowaniu na swoje konto.

PROGRAMY EDUKACYJNE
1. Czym są programy edukacyjne?
To inicjatywa firmy Rossmann skierowana do przedszkoli oraz szkół. Przygotowaliśmy dwa programy
edukacyjne, dostosowane do poziomu nauczania – Czyściochowe Przedszkole (dla przedszkoli)
i Czyściochowa Akademia (dla klas pierwszych szkół podstawowych). Programy edukacyjne mają na celu,
w sposób atrakcyjny dla dzieci, przekazywać wiedzę z zakresu higieny oraz kształtować dobre nawyki higieniczne.
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2. Kto może dołączyć do programów edukacyjnych?
Do programu Czyściochowa Akademia mogą dołączać nauczyciele klas I szkół podstawowych.
Nauczycieli przedszkolnych zapraszamy do dołączenia do programu Czyściochowe Przedszkole.

3. Co oferują mi programy edukacyjne?
Nasze programy edukacyjne to przede wszystkim pomoce edukacyjne dla nauczycieli, które ułatwiają
prowadzenie zajęć na temat higieny. Dla zarejestrowanych placówek przygotowaliśmy pakiety
startowe z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi, które wysyłamy na adres placówki.
Stanowią one uzupełnienie do materiałów dostępnych na stronie www. Udział w programie to także
możliwość udziału w konkursie i wygrania atrakcyjnych nagród dla przedszkola lub klasy. Wystarczy
przeprowadzić zajęcia, zachęcić dzieci do przygotowania pracy plastycznej i przesłać pracę konkursową.
O wygranej decydują rodzice, uczestnicy programu Rossnę! Junior w głosowaniu. Dodatkowo, organizator
w trakcie programu może przygotowywać dodatkowe materiały czy pakiety produktów, które może
przekazać wybranym aktywnym placówkom (informacja o tym zostanie przekazana mailowo).

4. Czy za udział w programie przewidziane są certyfikaty?
Każdy nauczyciel, który aktywnie uczestniczy w programie i korzysta z przygotowanych materiałów
edukacyjnych (pobierze min. 2 scenariusze zajęć i zgłosi min. 1 pracę konkursową), może
po zakończeniu programu pobrać imienny certyfikat z podziękowaniami za udział w programie.
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CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE
O PROGRAMIE CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE
1. Kto jest organizatorem programu „Czyściochowe Przedszkole”?
Organizatorem programu jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o., właściciel drogerii Rossmann.

2. Jakie są cele programu „Czyściochowe Przedszkole”?
Program Czyściochowe Przedszkole wspiera nauczycieli przedszkolnych w kształtowaniu prawidłowych nawyków
higienicznych wśród dzieci.

3. Kto może wziąć udział w programie „Czyściochowe Przedszkole”?
Program Czyściochowe Przedszkole przeznaczony jest dla wszystkich placówek wychowania
przedszkolnego: przedszkoli publicznych i prywatnych, punktów i zespołów przedszkolnych,
znajdujących się na terenie Polski. Do programu mogą dołączyć nauczyciele oraz dyrektorzy
przedszkoli.

4. Czy dołączenie do programu Czyściochowe Przedszkole jest bezpłatne?
Tak. Dołączenie i uczestnictwo w programie Czyściochowe Przedszkole jest bezpłatne.

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE?
1. Jak mogę dołączyć do programu Czyściochowe Przedszkole?
Do programu Czyściochowe Przedszkole można dołączyć podczas rejestracji w serwisie. Należy podać swoje
dane, wybrać poziom edukacji (nauczyciel przedszkola/ szkoły podstawowej) oraz zaznaczyć chęć dołączenia
do programu. Następnie należy wybrać przedszkole z listy, bądź wpisać ręcznie dane przedszkola - jeżeli placówka
nie znajduje się na liście, a na koniec potwierdzić wymagane zgody i chęć dołączenia do programu. Jeśli posiadasz
już konto w serwisie czysciochowo.pl, do programu możesz dołączyć wybierając „Weź udział”, dostępne w zakładce
„Czyściochowe Przedszkole”. W tym przypadku, podobnie jak wcześniej - wybierz przedszkole z listy lub dodaj dane
placówki ręcznie, potwierdź zgody i chęć dołączenia do programu. W przypadku trudności z dołączeniem, prosimy
o kontakt z Biurem programu Czyściochowe Przedszkole pod adresem e-mail: kontakt@czysciochowo.pl.

2. Nie znalazłam/znalazłem swojego przedszkola na liście. Co mam zrobić?
Jeżeli danego przedszkola nie ma na liście do wyboru w formularzu zgłoszeniowym, można
je dodać ręcznie. Pod formularzem wyboru przedszkoli, znajduje się odnośnik („Jeśli nie znajdujesz
swojej placówki na liście, dodaj ją tutaj, kliknij w „tutaj”), po kliknięciu, którego można wpisać dane
placówki ręcznie.

3. Ilu nauczycieli z jednej placówki może dołączyć do programu Czyściochowe Przedszkole?
Do programu Czyściochowe Przedszkole może dołączyć maksymalnie 20 nauczycieli z tego samego przedszkola.
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PAKIETY STARTOWE
1. Czym są pakiety startowe?
Pakiety startowe to zestawy z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi, stanowiące uzupełnienie do tych
dostępnych na stronie www.czysciochowo.pl. Jeden pakiet zawiera 3 zestawy materiałów, przeznaczone dla
3 grup. Każdy zestaw składa się z 1 planszy edukacyjnej, plakatu informacyjnego do powieszenia w placówce,
25 dzienniczków higieny dla każdego dziecka z grupy przedszkolnej oraz 600 naklejek motywacyjnych dla dzieci.
Plansza edukacyjna „Higiena Wygrywa” stanowi świetne podsumowanie omawianych aspektów higieny,
z wykorzystaniem wizerunku bohaterów Czyściochowa. Dzienniczki higieny i naklejki to pomoce
dydaktyczne, które pozwolą zmotywować oraz zaangażować dzieci do wspólnej nauki. Po realizacji
poszczególnych części zajęć, dzieci otrzymują od nauczyciela naklejkę do wklejenia w swoim dzienniczku
higieny. Jedno przedszkole może otrzymać maksymalnie 1 pakiet startowy.

2. Co mam zrobić, aby moje przedszkole otrzymało pakiet startowy?
W ramach programu, przedszkola, które jako pierwsze dołączą do programu, mają szansę na otrzymanie
pakietu startowego (wystarczy, że do programu dołączy 1 nauczyciel z danego przedszkola).
Jedno przedszkole może otrzymać maksymalnie 1 pakiet startowy, dla 3 grup przedszkolnych.

3. Skąd mogę wiedzieć, że moje przedszkole dostanie pakiet startowy?
Po zarejestrowaniu się w programie Czyściochowe Przedszkole, na adres e-mail podany przy
rejestracji prześlemy informację o tym, czy Twoje przedszkole otrzyma pakiet startowy.
Jeśli pojawią się wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem programu Czyściochowe Przedszkole
pod adresem e-mail: kontakt@czysciochowo.pl.

4. Dlaczego moje przedszkole nie dostało pakietu startowego?
Po zarejestrowaniu się w programie Czyściochowe Przedszkole na adres e-mail podany przy rejestracji
przesyłamy informację o tym, czy dane przedszkole otrzyma pakiet startowy, czy nie. W ramach programu
Czyściochowe Przedszkole przygotowaliśmy 9 tysięcy zestawów pakietów startowych - trafią one
do placówek, które jako pierwsze dołączą do programu. Jeśli otrzymałeś/aś informację, że Twoje
przedszkole nie otrzyma pakietu, oznacza to, że limit dostępnych pakietów się wyczerpał.

KONKURS
1. Czym jest konkurs Czyściochowe Przedszkole?
Konkurs jest częścią programu Czyściochowe Przedszkole i ma na celu zachęcić do aktywnego
udziału w programie oraz korzystania z przygotowanych materiałów przez nauczycieli przedszkolnych.
W trakcie zajęć, dzieci przygotowują pracę plastyczną, którą następnie nauczyciel zgłasza do konkursu.
Głosować na zgłoszone prace mogą rodzice przedszkolaków, uczestnicy programu Rossnę! Junior.
Co miesiąc, 100 przedszkoli, które uzyska największą liczbę głosów, może wygrać kartę podarunkową
do drogerii Rossmann o wartości 500 zł, umożliwiającą zakup produktów higienicznych.

2. Co trzeba zrobić, aby przedszkole brało udział w konkursie?
Uczestnikami konkursu mogą być placówki wychowania przedszkolnego, które biorą udział w programie
Czyściochowe Przedszkole. By wziąć udział w konkursie, należy przygotować wraz z przedszkolakami
pracę plastyczną (minimum 1 praca), zrealizowaną w ramach zajęć na podstawie scenariusza
(dostępnego w zakładce „Materiały”). Przygotowaną pracę plastyczną należy zgłosić do konkursu
w zakładce „Konkurs”. Po pozytywnej weryfikacji, przedszkole jest automatycznie kwalifikowane
do udziału w głosowaniu.
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3. Kiedy i gdzie odbywa się konkurs?
Konkurs Czyściochowe Przedszkole trwa od 04.01.2021 roku do 31.05.2021 roku. Konkurs
odbywa się w 3 odsłonach. Każda z nich, ma okres zgłaszania prac konkursowych i okres
głosowania – przez uczestników programu Rossnę! Junior. Głosowanie odbywa się na stronie
internetowej rossmann.pl/czysciochowe-przedszkole.
I etap:
•
•

04.01.2021 – 25.02.2021 - zgłaszanie prac konkursowych na temat higieny jamy ustnej i nosa;
01.03.2021 – 31.03.2021 - głosowanie uczestników Rossnę! Junior.

II etap:
•
•

26.02.2021 – 25.03.2021 - zgłaszanie prac konkursowych na temat mycia rąk i korzystania z toalety;
01.04.2021 – 30.04.2021 - głosowanie uczestników Rossnę! Junior.

III etap:
•
•

26.03.2021 – 25.04.2021 - zgłaszanie prac konkursowych na temat kąpieli (mycie ciała, włosów), ochrony
i pielęgnacji skóry;
01.05.2021 – 31.05.2021 - głosowanie uczestników Rossnę! Junior.

4. Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział wszystkie placówki wychowania przedszkolnego, uczestniczące w programie
Czyściochowe Przedszkole (rejestracji w programie dokonał minimum 1 nauczyciel lub dyrektor z danego
przedszkola). Do wygrania są karty podarunkowe o wartości 500 zł do drogerii Rossmann, na zakup akcesoriów
higienicznych.
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CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA
OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA
1.Kto jest organizatorem programu „Czyściochowa Akademia”?
Organizatorem programu jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o., właściciel
drogerii Rossmann.

2. Jakie są cele programu „Czyściochowa Akademia”?
Program Czyściochowa Akademia wspiera nauczycieli wczesnoszkolnych, w kształtowaniu
oraz usystematyzowaniu prawidłowych nawyków higienicznych wśród dzieci z klas pierwszych.

3. Kto może wziąć udział w programie „Czyściochowa Akademia”?
Program Czyściochowa Akademia przeznaczony jest dla wszystkich placówek wychowania
wczesnoszkolnego (szkół podstawowych) - szkół publicznych, prywatnych i zespołów szkolnych,
znajdujących się na terenie Polski. Do programu mogą dołączyć nauczyciele klas pierwszych.

4. Czy dołączenie do programu Czyściochowa Akademia jest bezpłatne?
Tak. Dołączenie i uczestnictwo w programie Czyściochowa Akademia jest bezpłatne.

DOŁĄCZENIE DO PROGRAMU CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA
1. Jak mogę zgłosić się do programu Czyściochowa Akademia?
Do programu Czyściochowa Akademia można dołączyć podczas rejestracji w serwisie. Należy podać
swoje dane, wybrać poziom edukacji (nauczyciel przedszkola/ szkoły podstawowej) oraz zaznaczyć chęć
dołączenia do programu. Następnie należy wybrać placówkę z listy, bądź wpisać ręcznie dane swojej
szkoły - jeżeli nie znajduje się na liście, a na koniec potwierdzić wymagane zgody i chęć dołączenia
do programu.
Jeśli posiadasz już konto w serwisie czysciochowo.pl, do programu możesz dołączyć wybierając
„Weź udział”, dostępne w zakładce „Czyściochowa Akademia”. W tym przypadku, podobnie jak wcześniej
- wybierz placówkę z listy lub dodaj dane szkoły ręcznie, potwierdź zgody i chęć dołączenia do programu.
W przypadku trudności z dołączeniem prosimy o kontakt z Biurem programu Czyściochowa Akademia
pod adresem e-mail: kontakt@czysciochowo.pl.

2. Mojej szkoły nie ma na liście w formularzu rejestracyjnym. Co mam zrobić?
Jeżeli Twojej szkoły nie ma na liście do wyboru w formularzu zgłoszeniowym, możesz ją dodać ręcznie.
Na dole, pod formularzem rejestracyjnym znajduje się odnośnik („Jeśli nie znajdujesz swojej placówki
na liście, dodaj ją tutaj, kliknij w „tutaj”), po którego kliknięciu możesz wpisać dane swojej szkoły.

3. Ilu nauczycieli z jednej placówki może dołączyć do programu Czyściochowa Akademia?
Do programu Czyściochowa Akademia może dołączyć maksymalnie 20 nauczycieli klas pierwszych
z tej samej placówki.
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PAKIETY STARTOWE
1. Czym są pakiety startowe?
Pakiety startowe to zestawy z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi, stanowiące uzupełnienie
do tych dostępnych na stronie www.czysciochowo.pl. W skład zestawu wchodzą: plakat angażujący
dzieci do uczestniczenia w kolejnych zajęciach i odkrywania zagadek higienicznych, książeczka
z propozycjami eksperymentów do wykonania w domu, pieczątka, którą nauczyciel przyznaje odznaki
za realizację zadań przez dzieci oraz pin dla każdego dziecka, dzięki czemu cała klasa integruje się jako
społeczność Czyściochowej Akademii. Wszystkie materiały zostały przygotowane w konsultacji
z ekspertami merytorycznymi edukacji szkolnej.
Jedna klasa może otrzymać jeden pakiet, a szkoła maksymalnie trzy pakiety dla trzech klas.

2. Co mam zrobić, aby moja klasa otrzymała pakiet startowy?
W ramach programu Czyściochowa Akademia nauczyciel, który jako pierwszy zgłosi klasę do programu
otrzyma jeden spośród 5 tysięcy pakietów startowych. Liczy się kolejność dołączenia do programu.

3. Skąd mogę wiedzieć, że moja klasa dostanie pakiet startowy?
Po dołączeniu do programu Czyściochowa Akademia, na adres e-mail podany przy rejestracji prześlemy
informację o tym, czy Twoja klasa otrzyma pakiet startowy. Jeśli pojawią się wątpliwości, prosimy
o kontakt z Biurem programu Czyściochowa Akademia pod adresem e-mail: kontakt@czysciochowo.pl.

4. Dlaczego moja klasa nie dostała pakietu startowego?
Po dołączeniu do programu Czyściochowa Akademia na adres e-mail podany przy rejestracji przesłaliśmy
informację o tym, czy Twoja klasa otrzyma pakiet startowy. W ramach programu Czyściochowa Akademia
przygotowaliśmy łącznie 5 tysięcy takich pakietów - jeśli otrzymałeś/aś informację, że Twoja klasa nie otrzyma
pakietu, prawdopodobnie wyczerpał się ich limit lub Twoja szkoła otrzymała już maksymalną liczbę 3 pakietów.

KONKURS
1. Czym jest konkurs Czyściochowa Akademia?
Konkurs jest częścią programu Czyściochowa Akademia i ma zachęcić do aktywnego udziału w programie
oraz korzystania z przygotowanych materiałów przez nauczycieli klas I szkół podstawowych. W trakcie zajęć
dzieci przygotowują pracę plastyczną, którą następnie nauczyciel zgłasza do konkursu. Głosować na zgłoszone
prace mogą rodzice uczniów, uczestnicy programu Rossnę! Junior.
W każdym etapie konkursu 30 klas I, które uzyskają największą liczbę głosów, wygrywa zestaw
edukacyjnych gier planszowych. Dodatkowo, spośród klas z największą liczbą głosów, jury przyzna
jednej klasie nagrodę główną - wydarzenie edukacyjne w placówce, podczas którego dzieci będą mogły
uczestniczyć w pokazach oraz eksperymentach na temat higieny.

2. Co trzeba zrobić, aby klasa brała udział w konkursie?
Uczestnikami konkursu mogą być klasy I, które biorą udział w programie Czyściochowa Akademia.
By wziąć udział w konkursie, należy przygotować wraz z klasą pracę plastyczną (minimum 1 praca),
zrealizowaną w ramach zajęć na podstawie scenariusza (dostępnego w zakładce „Materiały”).
Przygotowaną pracę plastyczną należy zgłosić do konkursu w zakładce „Konkurs”.
Po pozytywnej weryfikacji, klasa jest automatycznie kwalifikowana do udziału w głosowaniu.
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3. Kiedy i gdzie odbywa się konkurs?
Konkurs Czyściochowa Akademia trwa od 04.01.2021 roku do 31.05.2021 roku. Konkurs
odbywa się w 3 odsłonach. Każda z nich, ma okres zgłaszania prac konkursowych i okres
głosowania – przez uczestników programu Rossnę! Junior. Głosowanie odbywa się na stronie
internetowej rossmann.pl/czysciochowa-akademia.
I etap:
•
•

04.01.2021 – 25.02.2021 - zgłaszanie prac konkursowych na temat higieny jamy ustnej i nosa;
01.03.2021 – 31.03.2021 - głosowanie uczestników Rossnę! Junior.

II etap:
•
•

26.02.2021 – 25.03.2021 - zgłaszanie prac konkursowych na temat mycia rąk i korzystania z toalety;
01.04.2021 – 30.04.2021 - głosowanie uczestników Rossnę! Junior.

III etap:
•
•

26.03.2021 – 25.04.2021 - zgłaszanie prac konkursowych na temat kąpieli (mycie ciała, włosów), ochrony
i pielęgnacji skóry;
01.05.2021 – 31.05.2021 - głosowanie uczestników Rossnę! Junior.

4. Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział wszystkie klasy I szkół podstawowych, uczestniczące w programie
Czyściochowa Akademia. Do wygrania zestawy gier planszowych oraz nagroda główna – edukacyjne
wydarzenie dla wygranej klasy. Podczas niego, uczniowie będą mogli uczestniczyć w pokazach
i przeprowadzić własne doświadczenia.

9

