NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

PROGRAM CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA
KTO JEST POMYSŁODAWCĄ PROGRAMU CZYSCIOCHOWA AKADEMIA?
Program edukacyjny Czyściochowa Akademia tworzony jest przez Rossmann Supermarkety
Drogeryjne Polska sp. z o.o., właściciela drogerii Rossmann.
CZYM JEST PROGRAM CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA?
Program Czyściochowa Akademia wspiera nauczycieli żłobkowych, przedszkolnych oraz
wczesnoszkolnych w kształtowaniu oraz usystematyzowaniu nawyków higienicznych wśród dzieci w
atrakcyjny dla nich sposób. Zapewnia dostęp do gotowych scenariuszy zabaw oraz zajęć,
dostosowanych do wieku i rozwoju dzieci oraz zgodnych z podstawą programową.
KTO MOŻE REJESTROWAĆ SIĘ W PROGRAMIE CZYSCIOCHOWA AKADEMIA?
Program Czyściochowa Akademia przeznaczony jest dla wszystkich opiekunów, nauczycieli,
dyrektorów pracujących w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach wychowania przedszkolnego
oraz szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Polski.
CO OFERUJE PROGRAM I JAKIE SĄ KORZYŚCI Z REJESTRACJI?
Rejestracja w programie umożliwia bezpłatny dostęp do kompleksowych materiałów edukacyjnych
(gotowych scenariuszy zajęć, pomysłów na zabawy, dodatkowych pomocy, w tym materiałów do
pracy w domu), dostosowanych do wieku dzieci. Przygotowane pomoce dotyczą 6 obszarów higieny.
Nauczyciele żłobkowi do dyspozycji mają scenariusze zabaw; nauczyciele przedszkolni oraz szkolni do
dyspozycji mają scenariusze zajęć dla grupy 3-4-latków oraz 5-6-latków, dodatkowe pomysły na
zabawy oraz materiały do pracy w domu. Na wychowawców z klas I-III szkół podstawowych czekają
scenariusze zajęć dla klas I-II i II-III, propozycje dodatkowych aktywności oraz materiał do utrwalenia
zdobytej wiedzy w domu.
Dołączenie do programu to również możliwość udziału w dodatkowych konkursach i akcjach, w
szczególności w Czyściochowych Mistrzostwach.
JAK DŁUGO TRWA PROGRAM?
Program Czyściochowa Akademia trwa bezterminowo. Rejestrując się na stronie www.czysciochowaakademia.pl, dołączasz do programu. W ramach programu mogą być organizowane dodatkowe akcje
i aktywności, których czas jest ograniczony.
CZY UDZIAŁ W PROGRAMIE CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA JEST BEZPŁATNY?
Tak. Dołączenie i uczestnictwo w programie Czyściochowa Akademia są bezpłatne.
CZY ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE SĄ CERTYFIKATY?
Tak. Każdy nauczyciel, który zarejestruje się w serwisie – dołączy do programu – oraz aktywnie w nim
uczestniczy, korzystając z przygotowanych materiałów edukacyjnych, otrzyma imienny certyfikat z
podziękowaniem za udział. Wystarczy pobrać minimum 1 materiał edukacyjny z edycji 2021/22 do
30.06.2022 r.
KIEDY DOSTĘPNY BĘDZIE DO POBRANIA CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UCZESTNICTWO W
PROGRAMIE?
Imienne certyfikaty z podziękowania za udział w programie dostępne będą do pobrania po
30.04.2022 r.
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CZY WYMAGANE JEST ROZLICZENIE REALIZACJI PROGRAMU?
Nie. Nie wymagamy rozliczeń. Zapewniamy materiały i dodatkowe aktywności, ale to nauczyciel
samodzielnie wybiera i decyduje, z czego i w jakim zakresie chce skorzystać.

REJESTRACJA I LOGOWANIE
NIE OTRZYMAŁAM/EM MAILA Z LINKIEM DO AKTYWACJI PO REJESTRACJI
Jeżeli wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie dotarła, sprawdź zawartość folderu „Spam” (oraz inne
foldery Twojej skrzynki pocztowej). Jeżeli nadal nie masz wiadomości z linkiem aktywacyjnym, kliknij
w „Profil”, w prawym górnym rogu strony www.czysciochowa-akademia.pl . W oknie logowania
wybierz opcję „Zapomniałaś/eś hasła?”. 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@czysciochowa-akademia.pl.
LINK AKTYWACYJNY STRACIŁ WAŻNOŚĆ I NIE ZDĄŻYŁAM/EM POTWIERDZIĆ REJESTRACJI. CO MAM
ZROBIĆ?
Link aktywacyjny jest ważny 7 dni od rejestracji. Po upływie tego czasu dane są usuwane. Prosimy
ponownie dokonać rejestracji.
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. Kliknij „Profil” i w
oknie logowania kliknij „Zapomniałaś/eś hasła?”, a następnie wpisz adres e-mail, na który się
rejestrowałeś/aś. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę
hasła.
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 na ten sam adres e-mail. Jeśli nie pamiętasz hasła do logowania, zachęcamy do
skorzystania z opcji przypomnienia hasła, która znajduje się w oknie logowania. Kliknij „Profil”,
następnie „Zapomniałaś/eś hasła?” 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@czysciochowaakademia.pl.
NIE PAMIĘTAM HASŁA. CO ZROBIĆ?
W przypadku zapomnienia hasła należy kliknąć opcję „Zapomniałaś/eś hasła?” na stronie logowania i
wpisać 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@czysciochowa-akademia.pl.
CZY WYMAGANA JEST PONOWNA REJESTRACJA W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W POPRZEDNIEJ
EDYCJI?
Ponowna rejestracja na stronie programu nie jest wymagana. Dane nauczyciela podane podczas
rejestracji w poprzedniej edycji są nadal dostępne, nie ulega zmianie również hasło do logowania.
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Dane placówki/placówek nie będą dostępne. Jeśli chcesz dodać dane swojej placówki i zgłosić się do
Czyściochowych Mistrzostw, musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy do akcji. Informację i przycisk
kierujący do tego formularza znajdziesz na stronie startowej po zalogowaniu.
CZY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z UDZIAŁU W PROGRAMIE?
Tak, z udziału w programie można zrezygnować w dowolnym momencie. Skutkuje to usunięciem
wszystkich informacji i konta nauczyciela. Danych nie da się przywrócić.

MATERIAŁY EDUKACYJNE
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, mycia
włosów oraz ochrony skóry.
W JAKI SPOSÓB MOGĘ OTRZYMAĆ MATERIAŁY EDUKACYJNE?
Materiały edukacyjne są dostępne dla nauczycieli po rejestracji w serwisie czysciochowaakademia.pl. W zależności do tego, gdzie pracujesz (w żłobku, przedszkolu czy szkole podstawowej),
możesz korzystać z materiałów dla danego poziomu edukacji. Dostęp do nich uzyskasz po rejestracji
na stronie i zalogowaniu się na swoje konto.
GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ MATERIAŁY EDUKACYJNE?
Materiały edukacyjne znajdują się w zakładce odpowiadającej miejscu Twojej pracy, czyli w jednej z
zakładek: Żłobek/Przedszkole/Szkoła. Pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto, aby mieć dostęp do
wszystkich pomocy dydaktycznych.
GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ PLAKAT INFORMUJĄCY O DOŁĄCZENIU PLACÓWKI DO PROGRAMU
CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA?
Grafika informująca o dołączeniu placówki do programu Czyściochowa Akademia znajduje się w
zakładce Aktualności.

CZYŚCIOCHOWE MISTRZOSTWA
CZYM JEST AKCJA CZYŚCIOCHOWE MISTRZOSTWA?
Czyściochowe Mistrzostwa organizowane są w ramach programu Czyściochowa Akademia.
Skierowane są do przedszkoli i szkół podstawowych. Poprzez akcję chcemy zachęcić do aktywnego
udziału w programie, w szczególności korzystania z przygotowanych materiałów dydaktycznych,
udziału w konkursach czy dzielenia się efektami pracy z rodzicami oraz lokalną społecznością. Przez
cały rok szkolny nauczyciele mogą wraz z dziećmi podejmować rozmaite zadania, zbierając
jednocześnie punkty w rywalizacji z innymi placówkami. W najaktywniejszych placówkach, które do
30.04.2022 roku zdobędą najwięcej punktów, zorganizujemy edukacyjny piknik dla dzieci, rodziców i
lokalnej społeczności.
JAKIE AKTYWNOŚCI PUNKTOWANE SĄ W CZYŚCIOCHOWEJ AKADEMII?
Placówki zdobywają punkty za realizację scenariuszy zajęć edukacyjnych, udział w konkursach,
organizację higienicznych świąt według kalendarza przygotowanego w programie. Przez
zaangażowanie w aktywności mają szansę na zdobycie nagrody głównej: organizację edukacyjnego
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pikniku. W grze liczy się również dzielenie się informacjami o programie, zapraszanie do programu
innych nauczycieli oraz głosy rodziców.
GDZIE MOGĘ ZGŁOSIĆ AKTYWNOŚCI W RAMACH AKCJI CZYŚCIOCHOWE MISTRZOSTWA?
Zgłaszanie aktywności punktowanych w akcji Czyściochowe Mistrzostwa jest możliwe dla nauczycieli,
którzy zgłosili się do akcji z placówką. Po zalogowaniu się na swoim koncie w zakładce „Moje
aktywności”, nauczyciel może dokonać zgłoszenie aktywności.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W CZYŚCIOCHOWYCH MISTRZOSTWACH?
Do akcji mogą zgłosić się szkoły podstawowe i przedszkola oraz placówki wychowania przedszkolnego
znajdujące się na terenie Polski. Placówkę do akcji zgłosić może nauczyciel zarejestrowany w serwisie
czysciochowa-akademia.pl.
CZY PLACÓWKA ZGŁASZAJĄC SIĘ DO CZYŚCIOCHOWYCH MISTRZOSTW POWINNA WYZNACZYĆ
KOORDYNATORA?
Nie ma takiej potrzeby. Każdy zainteresowany akcją nauczyciel pracujący w przedszkolu lub szkole
podstawowej może przystąpić do Czyściochowych Mistrzostw, organizowanych w ramach programu
Czyściochowa Akademia. W ramach jednej placówki zarejestrowanych może być maksymalnie 10
nauczycieli.
JAK DŁUGO TRWAJĄ CZYŚCIOCHOWE MISTRZOSTWA?
Zgłoszenia do samej akcji przyjmowane są od 15.11.2021 r. Natomiast zgłaszanie aktywności będzie
możliwe od drugiej połowy listopada 2021 roku i trwa do 30.04.2022 r.
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO CZYŚCIOCHOWYCH MISTRZOSTW?
Zgłoszenie jest możliwe zarówno w trakcie rejestracji na stronie, jak i później klikając w informację na
stronie głównej, która przekierowuje do formularza zgłoszenia do Czyściochowych Mistrzostw.
CO MOŻNA WYGRAĆ W CZYŚCIOCHOWYCH MISTRZOSTWACH?
Główną nagrodą w Czyściochowych Mistrzostwach jest organizacja edukacyjnego pikniku na terenie
wygranej placówki. Trzy przedszkola oraz trzy szkoły, które na koniec akcji tj. 30.04.2022 r. uzyskają
największą liczbę punktów, wygrywają nagrodę główną w postaci edukacyjnego pikniku rodzinnego o
tematyce kształtowania dobrych nawyków higienicznych. Łącznie do wygrania jest organizacja 6
wydarzeń lokalnych. Podczas trwania akcji lub po jej zakończeniu mogą jednak zostać przyznane
również dodatkowe nagrody lub wyróżnienia. W takim przypadku nauczyciele biorący udział w akcji
zostaną o tym poinformowani mailowo.
CZY DO CZYŚCIOCHYWCH MISTRZOSTW MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ TYLKO JEDEN NAUCZYCIEL Z JEDNEJ
PLACÓWKI SZKOLNEJ LUB PRZEDSZKOLNEJ?
Do akcji może się zgłosić maksymalnie 10 nauczycieli z przedszkola, szkoły.
ZA JAKIE AKTYWNOŚCI NALICZANE SĄ PUNKTY W CZYŚCIOCHOWYCH MISTRZOSTWACH?
Akcja Czyściochowe Mistrzostwa przeprowadzana jest za pośrednictwem serwisu czysciochowaakademia.pl w okresie od 15.11.2021 r. do 30.06.2022 r. Uczestnicy zdobywają punkty za
zaangażowanie się w konkretne aktywności, np.: zgłoszenie udziału w akcji, zgłoszenie odbioru
pakietu z dodatkowymi pomocami, wysłanie informacji o programie, rejestracja w serwisie przez
polecenie, zgłoszenie pracy konkursowej, wygrana w konkursie, dokumentacja realizacji zajęć,
publikacja informacji o programie na swoich kanałach czy udział w głosowaniu.
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JAK PUNKTOWANE SĄ DANE AKTYWNOŚCI?
o Zgłoszenie udziału w akcji przez uczestnika w terminie 15.11.2021 – 30.04.2022 r. –
300 punktów naliczane raz, niezależnie od liczby nauczycieli reprezentujących
placówkę.
o Wysłanie informacji o programie – przesłanie linku do strony serwisu (zaproszenie
wysłane z zakładki „Moje aktywności” dostępnej po zalogowaniu), które skutkować
będzie rejestracją w serwisie innego niezarejestrowanego nauczyciela (polecenie) – 50
punktów. Maksymalnie placówka może otrzymać punkty za 10 poleceń.
o Rejestracja w serwisie na podstawie polecenia – 50 punktów. Maksymalnie placówka
może otrzymać za tę aktywność 500 punktów.
a. Zgłoszenie pracy konkursowej w ramach konkursu – 750 punktów. Szczegółowe
zasady konkursów, w tym terminy ich przeprowadzania będą określane każdorazowo
w ich regulaminie. W każdym miesiącu, począwszy od listopada 2021 r., a skończywszy
na kwietniu 2022 r. zostanie przeprowadzony jeden konkurs.
o Wygrana w konkursie – 200 punktów.
o Przygotowanie i zgłoszenie własnej wersji „Czyściochowego Teledysku” w formie
linku do publikacji na stronie przedszkola/szkoły lub YouTube. Przez realizację rozumie
się przygotowanie własnej interpretacji wykonania piosenki „Sposób na dzień dobry”
oraz przygotowanie teledysku z udziałem dzieci z przedszkola, szkoły - 3000 punktów,
Zgłoszenia powinny zostać przesłane do 30.04.2022 roku.
o Dokumentacja realizacji zajęć na podstawie materiałów edukacyjnych programu na
rok szkolny 2021/22, w formie zgłoszenia opisu i zdjęcia potwierdzającego realizację
lub w formie linku do publikacji na stronie. Za realizację zajęć w każdym z sześciu
obszarów tematycznych można otrzymać 400 punktów. Zgłoszenia powinny zostać
przesłane do 30.04.2022 roku.
o Dokumentacja realizacji święta higienicznego w formie opisu i zdjęcia
potwierdzającego jego organizację w placówce lub linku do publikacji . Za realizację
każdego święta można otrzymać 500 punktów. Zgłoszenia powinny zostać przesłane
do 30.04.2022 roku.
 Święta higieniczne w ramach kalendarza świąt w akcji:
 15 października – Światowy Dzień Mycia Rąk
 19 listopada – Światowy Dzień Toalet
 15 stycznia – Wielki dzień twórczości z piany
 28 lutego – Dzień bez gluta
 20 marca – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
 4 kwietnia – Dzień Skóry
Przedszkole, szkoła mogą przeprowadzić ww. Święta w wybranych przez siebie datach
przypadających w czasie trwania akcji, nie później niż 30.04.2022 r .
o

o

o

Publikacja informacji o udziale w programie na stronie internetowej
przedszkola/szkoły lub w kanałach w social mediach placówki (Facebook, Instagram),
zgłoszenia powinny być przesłane do 30.04.2022 r. Za realizację przedszkole/szkoła
może otrzymać 250 punktów.
Publikacja informacji o udziale przedszkola/szkoły w programie w placówce, np. na
tablicy ogłoszeń, drzwiach wejściowych. Zgłoszenia powinny zostać przesłane w
formie opisu i zdjęcia do 30.04.2022 roku. Za realizację przedszkole/szkoła może
otrzymać 250 punktów.
Głosowanie na placówkę przez głosujących (uczestnik programu Rossnę!). Jeden głos
= 1 punkt. Odbywa się ono za pośrednictwem strony rossmann.pl/czysciochowaakademia.pl w terminie 1.03.2022 – 15.04.2022 r. Głosujący może oddać 1 głos
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o

dziennie na przedszkole i 1 głos dziennie na szkołę – od godziny 00:00 do 23:59:59
danego dnia.
Zgłoszenie odbioru pakietu z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi przez
wprowadzenie kodu z pakietu i podanie źródła otrzymania – termin zgłoszenia
1.01.2022– 30.04.2022 r. – 50 punktów.

Zasady przyznawania punktacji opisane są w regulaminie.
W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZREALIZOWAĆ ŚWIĘTA HIGIENICZNE?
Obchody święta higienicznego powinny zostać zrealizowane w kreatywny sposób np. w formie
teatrzyku, piosenki, zawodów czy zabawy. Jedynym wymogiem jest, aby obchody angażowały całą
grupę/klasę lub placówkę.
JAK PRZYZNAWANE SĄ PUNKTY ZA AKTYWNOŚCI W CZYSCIOCHOWYCH MISTRZOSTWACH, JEŚLI W
RAMACH JEDNEJ PLACÓWKI BIERZE UDZIAŁ KILKU NAUCZYCIELI?
Punkty za zgłoszoną aktywność są przyznawane automatycznie po pozytywnej weryfikacji przez
Organizatora. Naliczane są jednak tylko raz, niezależnie od liczby zgłoszonych aktywności przez
nauczycieli.
Jedyną aktywnością, w której punkty mogą naliczać się wielokrotnie za tą samą aktywność jest
zaproszenie innych nauczycieli do programu poprzez przesłanie linku polecającego.
KIEDY I JAK PRZYZNAWANE SĄ PUNKTY W RAMACH AKTYWNOŚCI „ZAPROŚ INNYCH NAUCZYCIELI
DO PROGRAMU”?
Punkty trafiają na konto placówki, jeśli osoba, która otrzyma link zarejestruje się za jego pomocą na
stronie programu. Każde takie polecenie jest punktowane 50 punktami. Maksymalnie na konto
placówki mogą trafić punkty za 10 takich poleceń.
CZY W RAMACH AKTYWNOŚCI „ZAPROŚ INNYCH NAUCZYCIELI DO PROGRAMU” MOGĘ PRZESŁAĆ
LINK POLECAJĄCY NAUCZYCIELOM PRACUJĄCYM RAZEM ZE MNĄ W PLACÓWCE?
Zaproszenie do programu z linkiem można wysłać do nauczycieli niezależnie od placówki, zatem także
i tych, którzy pracują razem z zarejestrowanym w programie nauczycielem.
DODAŁAM/EM ZGŁOSZENIE, CZEMU NIE ZOSTAŁO ZAAKCEPTOWANE?
Zgłoszenia w ramach akcji Czyściochowe Mistrzostwa są weryfikowane i sprawdzane pod kątem
spełnienia warunków regulaminu. Weryfikacja przeprowadzana jest w czasie do 7 dni roboczych. Przy
otrzymaniu większej liczby zgłoszeń, czas ten może się wydłużyć.
DODAŁAM/EM ZGŁOSZENIE, ALE MIMO POZYTYWNEJ WERYFIKACJI NIE ZOSTAŁY MI NALICZONE
PUNKTY DLA PLACÓWKI, DLACZEGO?
Punkty za zgłoszenia naliczane są w czasie 24 godzin. Jednocześnie poszczególne aktywności są
punktowane z limitami na placówkę, np., za zgłoszenie pracy w konkursie placówka może otrzymać
750 punktów, ale punktowane jest pierwsze z przesłanych zgłoszeń przez dowolnego nauczyciela z
danej placówki. Niezależnie od przyznawanych punktów nauczyciele mogą brać udział w
aktywnościach, w tym konkursach. Jeżeli do przyznanych punktów pojawiają się wątpliwości, prosimy
o kontakt z Biurem programu: kontakt@czysciochowa-akademia.pl.
CO SIĘ STANIE, GDY ZREZYGNUJĘ Z UDZIAŁU W CZYŚCIOCHOWYCH MISTRZOSTWACH?
Z udziału w akcji można zrezygnować w dowolnym momencie. W takiej sytuacji nauczyciel traci
możliwość zgłaszania aktywności i brania udziału w konkursach. Jeżeli w ramach jednej placówki
zarejestrowali się również inni nauczyciele, to oni będą ją dalej reprezentować. Jeżeli nauczyciel
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rezygnujący z udziału w akcji jest jedynym nauczycielem z danej placówki, nie bierze ona dalej udziału
w akcji i rozgrywkach o nagrodę główną, a placówka nie uczestniczy w akcji (jest nieaktywna) i nie
może brać udziału w głosowaniu rodziców oraz nie może rywalizować o nagrodę główną. W sytuacji
kiedy kolejny nauczyciel z nieaktywnej placówki zgłosi się do akcji, placówka kontynuuje udział w
Czyściochowych Mistrzostwach wraz z wcześniej zgromadzonymi punktami.

KONKURSY
CZY W AKCJI CZYŚCIOCHOWE MISTRZOSTWA BĘDĄ ORGANIZOWANE KONKURSY?
W ramach Czyściochowych Mistrzostw odbędą się konkursy tematyczne związane z dbaniem o higienę. Do
konkursów może zgłosić się nauczyciel ze swoją klasą/grupą przedszkolną.

JAKIE KONKURSY ODBĘDĄ SIĘ W CZYŚCIOCHOWYCH MISTRZOSTWACH?
Wszystkie konkursy organizowane podczas Czyściochowych Mistrzostw poruszają zagadnienia
związane z dobrymi nawykami higienicznymi, a zadania w nich uwzględnione wymagają m.in. pracy
zespołowej czy kreatywnego podejścia. W ramach akcji przewidziano następujące z nich:
o Konkurs opisowy „Higieniczna Rymowanka” w terminie 15.11.2021 – 17.12.2021 r.
o Konkurs plastyczny „Wanna marzeń” w terminie 10.01.2022 – 26.01.2022 r.
o Konkurs plastyczny „Odkrywcy bakterii” w terminie 04.02.2022 – 07.03.2022 r.
o Konkurs plastyczny „Szczoteczka przyszłości” w terminie 08.03.2022 – 24.03.2022 r.
o Konkurs „Jak dbać o skórę?” w terminie 07.04.2022 – 24.04.2022 r.
Szczegółowe zasady konkursów oraz nagrody do wygrania będą określone w regulaminie konkursu
przed jego startem. Informacja o starcie będzie umieszczona na stronie głównej programu oraz w
zakładce „Aktualności”.
CO MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSACH?
Informacje o nagrodach w konkursach oraz jego zasadach będzie zamieszczona w regulaminie
konkursu i na stronie przed jego startem.
GDZIE PRZESŁAĆ PRACĘ KONKURSOWĄ?
Pracę konkursową może przesłać nauczyciel, który zgłosił się do akcji Czyściochowe Mistrzostwa.
Przesłanie pracy jest możliwe po zalogowaniu, w zakładce „Moje aktywności”.
GDZIE MOŻNA SPRAWDZIĆ STATUS ZGŁOSZONEJ PRACY KOKURSOWEJ?
Po zalogowaniu się na swoim koncie, w zakładce „Moje aktywności”, nauczyciel może sprawdzić
status zgłoszonej pracy konkursowej.
JAK PRZYZNAWANE SĄ PUNKTY W CZYŚCIOCHOWYCH MISTRZOSTWACH ZA ZGŁOSZENIE PRACY
KONKURSOWEJ, JEŚLI W RAMACH JEDNEJ PLACÓWKI BIERZE UDZIAŁ KILKU NAUCZYCIELI?
Placówka za udział w konkursie otrzymuje 750 punktów. Punkty są przyznawane automatycznie po
przesłaniu pracy konkursowej i pozytywnej weryfikacji przez Organizatora. Naliczane są raz,
niezależnie od liczby zgłoszeń w konkursie.
JAK PRZYZNAWANE SĄ PUNKTY ZA WYGRANĄ W KONKURSIE W CZYŚCIOCHOWYCH
MISTRZOSTWACH, JEŚLI W RAMACH JEDNEJ PLACÓWKI ZWYCIĘŻYŁO KILKA KLAS/ GRUP?
Za wygraną w konkursie na konto placówki trafia 200 punktów. Punkty są przydzielane jeden raz dla
placówki w ramach danego konkursu, nawet jeśli laureatami jest więcej klas/grup przedszkolnych.
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