
 
 
 

 

1 

 

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 opiekunów żłobkowych oraz nauczycieli przedszkolnych i 
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: 
higiena jamy ustnej, czystość dłoni, higien nosa i ucha, zasady korzystania z toalety, mycie ciała i 
dbanie o włosy oraz pielęgnacja i ochrona skóry. 
Dołączenie do programu to również możliwość udziału w dodatkowych konkursach i akcjach oraz 
możliwość otrzymywania dodatkowych pakietów z pomocami. 
 
JAK DŁUGO TRWA PROGRAM? 
Program Czyściochowa Akademia trwa bezterminowo. Rejestrując się na stronie www.czysciochowa-
akademia.pl, dołączasz do programu tylko raz. 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. Aby uzyskać certyfikat udziału w programie w danym roku szkolnym 
wystarczy pobrać minimum 1 materiał edukacyjny w danym roku szkolnym (do 31 maja). 
 
KIEDY DOSTĘPNY BĘDZIE DO POBRANIA CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UCZESTNICTWO W 
PROGRAMIE?  
Imienne certyfikaty z podziękowania za udział w programie dostępne będą do pobrania w połowie 
czerwca. 
 
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. 

 

http://www.czysciochowa-akademia.pl/
http://www.czysciochowa-akademia.pl/
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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@czysciochowa-
akademia.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 / poprzednim roku szkolny, są nadal dostępne, nie ulega zmianie 
również hasło do logowania.  
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.  
 

 

http://www.czysciochowa-akademia.pl/
mailto:kontakt@czysciochowa-akademia.pl
https://czysciochowa-akademia.pl/odzyskiwanie-hasla
mailto:kontakt@czysciochowa-akademia.pl
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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 czysciochowa-
akademia.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. 
 

KONKURSY 

CZY W PROGRAMU BĘDĄ ORGANIZOWANE KONKURSY? 
W ramach programu Czyściochowa Akademia w roku szkolnym 2022/23 odbędą się konkursy adresowane do 
żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. Pierwszy konkurs zostanie zorganizowany w listopadzie (2022 
r.). Informacje o starcie konkursów będą publikowane na bieżąco na stronie programu, w zakładce Aktualności. 
Do konkursów może zgłosić się nauczyciel ze swoją klasą/grupą przedszkolną/grupą żłobkową.  

 
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 programu. Przesyłanie prac będzie 
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 będzie mógł 
sprawdzić status zgłoszonej pracy konkursowej.  
 
 

https://czysciochowa-akademia.pl/aktualnosci/10-podziel-sie-z-rodzicami-informacja-o-dolaczeniu-do-programu

