
REJESTRACJA 
NOWYCH 
UCZNIÓW 
ONLINE
PRZEWODNIK



PIERWSZY KROK
(STRONA URUCHAMIANIA KONTA - TYLKO NOWE RODZINY)

Możecie użyć ten link, aby 
uzyskać dostęp do
pierwszego ekranu, aby 
poprosić o konto 
w Skyward Family Access.

Zakończ ten krok tylko wtedy 
gdy nie masz w obecnej chwili 
uczniów w CCSD59.

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduelkgroveil/skyenroll.w


PIERWSZY KROK
(STRONA URUCHAMIANIA KONTA - TYLKO NOWE RODZINY)

Wpisz swoje dane do wszystkich 
wymaganych (*) pól, aby poprosić 
o dostęp do konto na Skywardzie 
dla swojego dziecka.

Po wprowadzeniu adresu, 
pojawi się za pośrednictwem 
naszego systemu menu z opcjami
do wyboru. Jeśli wybrany adres 
nie pasuje, cofnij się o krok i 
wybierz inną opcję ze swoim 
adresem.



PIERWSZY KROK
(STRONA URUCHAMIANIA KONTA - TYLKO NOWE RODZINY)

Po wypełnieniu formularza pojawi się wyskakujące okienko z potwierdzeniem, że 
został on pomyślnie zaakceptowany. Po sprawdzeniu otrzymasz automatycznie 
wiadomość e-mail z informacją, czy Twoje zgłoszenie zostało zatwierdzone czy 
odrzucone.



POTWIERDZENIE ADRESU E-MAIL

Twój automatycznie wysłany 
e-mail poda link pozwalający 
zakończyć ten proces.

Użyjcie również podanego 
adresu e-mail, aby się 
zalogować a także 
pięciocyfrowego hasła 
podanego w tej wiadomości. 



RODZINY OBECNYCH UCZNIÓW

Jeśli jesteście Państwo rodziną 
obecnego ucznia w CCSD59 i 
zapisujecie kolejne dziecko do jednej 
z naszych szkół, możecie pominąć 
poprzednie kroki.

Zamiast tych działań, zalogujcie się 
do Skyward Family Access, gdzie 
znajdziecie hasło: New Student, czyli 
nowi uczniowie, jako opcję rejestracji 
online, w lewym górnym rogu. To 
będzie początkiem dalszego ciągu 
procesu rejestracji, który jest taki sam 
dla nowych i aktualnych rodzin.

*Rodziny ELC rejestrują uczniów do 
klas zerowych używając tej samej 
aplikacji.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Po zalogowaniu zostaniesz 
przekierowany do formularza 
zgłoszeniowego. Znajdziesz tam list 
od Kuratora oraz kilka 
pomarańczowych przycisków, które 
pozwolą zapisać Twoje postępy, 
sprawdzić status przesłanych 
wniosków, wydrukować wniosek lub 
wyjść bez zachowania informacji.

Przewiń w dół, aby kontynuować.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
(KONTYNUACJA)

Na dole ekranu znajdziesz pięć kroków do wykonania.
Kliknij przycisk Edytuj (Edit), aby rozszerzyć te części menu i wpisać swoje informacje.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KROK 1)

Po rozwinięciu kroku 1. zacznij 
wprowadzać informacje o swoim 
dziecku. Pierwszy dzień 
rozpoczęcia roku szkolnego 
2023-24 jest podany 
orientacyjnie, jako przewidywana 
data zapisania dziecka do szkoły.

Po zakończeniu możesz kliknąć
„Zakończ krok 1. i przejdź do
Kroku 2: Informacje o 
rodzinie/opiekunie”, aby 
kontynuować proces, lub kliknij 
„Zakończ tylko Krok 1.”, aby 
zachować wprowadzone przez 
siebie dane i powrócić do 
wypełniania później.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KROK 2)

W kroku 2., wprowadź 
informacje dot. każdego rodzica 
lub opiekuna, którego chcesz 
powiązać z profilem dziecka w 
Skyward, a który mieszka pod 
podanym adresem głównym.

Po uzupełnieniu pierwszego 
rodzica/opiekuna kliknij „Tak, 
chcę dodać innego opiekuna 
prawnego mieszkającego pod 
tym adresem”, aby powtórzyć 
proces, lub kliknij „Żaden inny 
opiekun prawny nie mieszka 
pod tym adresem”, aby 
kontynuować.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KROK 2 - 
kontynuacja)

Powinieneś teraz otrzymać podpowiedź, że można dodać opiekuna prawnego pod innym 
adresem, jeśli ta opcja jest zasadna. W przeciwnym razie możesz zakończyć krok 2.           
i kontynuować lub wykonać krok 2., zapisać wprowadzone dane i wrócić później.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KROK 3)

Krok 3. umożliwia dodanie informacji kontaktowych w nagłych wypadkach, jeśli chcesz 
je podać. Jeśli nie potrzebujesz tej opcji, po prostu kliknij „Nie, zakończ krok 3. i 
przejdź do kroku 4: Wymagane dokumenty”, aby kontynuować lub „Nie, wykonaj tylko 
krok 3”, aby zapisać wprowadzone dane i wrócić później.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KROK 3 - 
kontynuacja)
Jeśli zdecydujesz się dodać kontakt w nagłych przypadkach, kliknięcie tej opcji 
spowoduje rozwinięcie tego menu, w którym możesz umieścić informacje dla każdego 
wybranego kontaktu alarmowego. Po zakończeniu możesz wykonać krok 3. i 
kontynuować lub zakończyć krok 3., zapisać wprowadzone dane i wrócić do wypełniania 
później.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KROK 4)

Krok 4. to miejsce, w którym podajesz 
akt urodzenia dziecka oraz dowód 
zamieszkania. Listę akceptowanych 
dokumentów potwierdzających pobyt 
znajdziesz tutaj:
● English  |  Spanish

Możesz przesłać skany, pliki PDF lub 
pliki jpg tych dokumentów  za pomocą 
przycisku Wybierz plik (Choose File) 
na dole w kroku 4.

Możesz zakończyć proces rejestracji, 
nawet jeśli nie posiadasz 
dokumentów, ale rejestracja Twojego 
dziecka nie zostanie zatwierdzona 
przed dostarczeniem tych 
dokumentów.

https://www.ccsd59.org/wp-content/uploads/2022/04/SR13-English.pdf
https://www.ccsd59.org/wp-content/uploads/2022/04/SR13-Spanish.pdf


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KROK 4 - 
kontynuacja)

Jeśli rejestrujesz ucznia Pre-K, 
będziesz musiał również przedstawić 
dowód dochodu.

Obowiązują te same parametry 
przesyłania: możesz przesyłać skany, 
pliki PDF lub pliki jpg tych 
dokumentów za pomocą przycisku 
Wybierz plik (Choose File). Na dole w 
kroku 4.

Możesz również zakończyć proces 
rejestracji, nawet jeśli nie posiadasz 
tych dokumentów, ale rejestracja 
Twojego dziecka nie zostanie 
zatwierdzona przed dostarczeniem 
tych dokumentów.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KROK 5)

Krok 5. zawiera formularze zgody, które musisz przeczytać i podpisać w imieniu 
swojego dziecka. Możesz kliknąć każdy pomarańczowy przycisk, aby wyświetlić ten 
formularz do przeczytania i podpisania.

Jeśli rejestrujesz ucznia Pre-K, formularz EC-10 pojawi się również w tej części do 
wypełnienia przez Ciebie.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Krok 5 - kontynuacja)

Formularze te obejmują:
● Upoważnienie do 

udostępniania/wymiany informacji
● Formularz zdrowia ucznia
● Formularze zgody rodziców
● Niektóre z nich będą wymagały „Tak” 

lub „Nie” z listy rozwijanej na stronie
● Ankieta dotycząca języka używanego 

w domu
● Inne formularze informacyjne

Po zaznaczeniu lub wypełnieniu każdego 
odpowiedniego pola kliknij „Zapisz” 
(Save”) w prawym górnym rogu ekranu, 
aby kontynuować. Zrób to dla wszystkich 
pięciu formularzy.
*Uwaga: W formularzu NSOE Info dostępne są 
formularze dotyczące zdrowia, uzębienia i 
wzroku, które można wydrukować, wypełnić i 
zwrócić do szkoły dziecka w późniejszym 
terminie.



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kontynuacja)

Po wykonaniu kroku 5. kliknij „Prześlij wniosek do dystryktu”. Jeśli jesteś pewien, że 
wniosek został wypełniony, kliknij „Prześlij wniosek” (“Submit Application”) w 
wyskakującym okienku, aby zakończyć.



DODATKOWE ZASOBY

Strona rejestrowania uczniów CCSD59

http://ccsd59.org/registration
http://ccsd59.org/registration

