
ONLINE REGISTRATION FOR RETURNING STUDENTS FOR THE 
2019-20 SCHOOL YEAR
Online registration for the 2019/2020 school year begins February 13 and continues through May 17. You 
may sign in to your Skyward Family Access account and complete the process, or come to your child's school 
if you need assistance. Need your Skyward login or password? Please contact your school’s o�ce manager.

Students entering 3rd and 6th grade must prove residency either at the school of attendance between August 
5 - 9 (Ridge students between July 15 - July 19) or at the  CCSD59 Professional Development and 
Administration Center, located at 1001 Leicester Rd in Elk Grove. The Administration Center can verify 
residency from June 10 - July 26 on Monday through Thursday only from 8 am to 3 pm. Students will not be 
allowed to begin school until residency is proven.

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES QUE REGRESAN 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-20
La inscripción por Internet para el año escolar 2019/2020 comienza el 13 de febrero y continúa hasta el 17 
de mayo. Puede ingresar a su cuenta Skyward Family Access y completar el proceso, o puede venir a la 
escuela de su hijo(a) si necesita ayuda. ¿Necesita su nombre de usuario o contraseña en Skyward? Por favor, 
comuníquese con la gerente de la oficina de su escuela.

Los estudiantes que ingresan a 3er y 6to grado deben demostrar su residencia en la escuela de asistencia 
entre el 5 y el 9 de agosto (estudiantes de Ridge entre el 15 y el 19 de julio) o en CCSD59 Professional 
Development and Administration Center, ubicado en 1001 Leicester Rd en Elk Grove. El Centro de 
Administración puede verificar la residencia desde el 10 de junio hasta el 26 de julio de lunes a jueves solo de 
8 am a 3 pm. Los estudiantes no podrán comenzar la escuela hasta que se demuestre la residencia.

REJESTRACJA ONLINE DLA UCZNIÓW POWRACAJĄCYCH DO 
SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019-20
Rejestracja uczniów drogą elektroniczną na rok szkolny 2018/2019 zaczyna się 13 lutego i będzie trwała do 
17 maja. W tym celu należy wejść na stronę internetową, zalogować się na Skyward Family Access i dokonać 
rejestracji lub, jeśli potrzebna jest pomoc, dokonać rejestracji, przychodząc do szkoły dziecka. Potrzebujesz 
swojego hasła i identyfikatora Skyward? Proszę, skontaktuj się menedżerem biura szkoły.
 
Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach 3. i 6. muszą w dniach od 5 do 9 sierpnia (uczniowie Ridge w 
dniach od 15 - 19 lipca) dostarczyć dokument potwierdzający miejsce zamieszkania do szkoły, do której 
uczęszczają lub do CCSD59 Professional Development and Administration Center, znajdującego się przy 1001 
Leicester Rd w Elk Grove. Administration Center może dokonać weryfikacji potwierdzenia miejsca 
zamieszkania od 10 czerwca - 26 lipca, od piątku do czwartku, tylko w godzinach od 8 rano do 3 po południu. 
Uczniowie nie otrzymają zgody na rozpoczęcie szkoły, zanim nie dowiodą swojego miejsca zamieszkania.
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