
Pomoc dotycząca rejestracji w programie letnim (Summer Program) 
 
W celu zapisania dziecka do programu letniego D63 należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

Proszę kliknąć na odnośnik znajdujący się w e-mailu zawiadamiającym o programie. W ten sposób 
rodzic/opiekun zostanie przeniesiony do Parent Portal (Portalu Rodzica). Następnie proszę kliknąć „Forms” 
(Formularze) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy wybrać kartę „Enrollment” (Zapisy) 

  
Kliknąć na odnośnik 2022 Summer Program Registration (Rejestracja dziecka w programie letnim 2022)

 
Jeśli stronę przetłumaczono na hiszpański proszę kliknąć na przycisk rozwijanego menu znajdujący się w 
prawym górnym rogu i wybrać Spanish (język hiszpański). 

 

Zapisy na szkołę ELL (English Language Learner, osoba uczącą się języka angielskiego) oraz program 
dokształcający w okresie letnim (Summer Enrichment) –  
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Strona zapisów dla uczniów, którzy kwalifikują się do Szkoły letniej dla edukacji ELL/dwujęzycznej (Dual Language) będzie 
wyglądać tak, jak na poniższym zrzucie ekranu.  

Proszę wybrać „Yes” (Tak), aby zapisać ucznia do ELL Summer School (Szkoły letniej dla uczniów ELL).  

Proszę kliknąć „Yes” (Tak) lub „No” (Nie), aby zapisać (lub nie zapisywać) ucznia do Summer Enrichment program 
(Program dokształcający w okresie letnim). Jeśli zaznaczono „yes”, proszę dalej wybrać okres, w którym dziecko będzie 
uczestniczyć w zajęciach: okres (Session) nr 1 (od 11 do 21 lipca) lub okres (Session) nr 2 (od 25 lipca do 4 sierpnia). Z 
rozwijanego menu należy wybierz zajęcia, w których dziecko chciałoby uczestniczyć. Zapisy są uzależnione od 
dostępności zajęć. Zostaną uwzględnione preferencje uczniów, jednak nie można zagwarantować ich pierwszego 
wyboru. 

Proszę zaznaczyć, czy wymagany jest transport. Należy wypełnić wszystkie pola znajdujące się na stronie zapisów. Po 
zakończeniu wypełniania strony proszę kliknąć przycisk „submit” (prześlij) znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.   

 

 

Zapisy dotyczące jedynie programu Summer Enrichment — 

Proszę kliknąć „Yes” (Tak) lub „No” (Nie), aby zapisać (lub nie zapisywać) ucznia do Summer Enrichment program 
(Programu dokształcającego w okresie letnim). Jeśli zaznaczono „Yes”, proszę dalej wybrać okres, w którym dziecko 
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będzie uczestniczyć w zajęciach: od 11 do 21 lipca lub od 25 lipca do 4 sierpnia. Z rozwijanego menu należy wybierz 
zajęcia, w których dziecko chciałoby uczestniczyć. Zapisy są uzależnione od dostępności zajęć. Zostaną uwzględnione 
preferencje uczniów, jednak nie można zagwarantować ich pierwszego wyboru. 

Proszę zaznaczyć, czy wymagany jest transport. Po zakończeniu wypełniania strony rejestracji należy kliknąć przycisk 
„submit” (prześlij) znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.  

 

 

     

Zapisy do szkoły letniej ESY (Extended School Year, przedłużony rok szkolny) oraz programu 
dokształcającego w okresie letnim (Summer Enrichment) –  

Strona zapisów dla uczniów, którzy kwalifikują się do Extended School Year (ESY) Summer School (Szkoły letniej ESY) 
będzie wyglądać tak, jak na poniższym zrzucie ekranu.  
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Proszę wybrać „Yes” (Tak), aby zapisać się do ESY Summer School (Szkoły letniej ESY).  

W celu zapisania się (lub niezapisania się) do programu Summer Enrichment należy kliknąć „Yes” (Tak) lub „No” (Nie). 
Jeśli zaznaczono „yes”, proszę dalej wybrać okres, w którym dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach: okres (Session) nr 1 
(od 11 do 21 lipca) lub okres (Session) nr 2 (od 25 lipca do 4 sierpnia). Z rozwijanego menu należy wybierz zajęcia, w 
których dziecko chciałoby uczestniczyć. Zapisy są uzależnione od dostępności zajęć. Zostaną uwzględnione preferencje 
uczniów, jednak nie można zagwarantować ich pierwszego wyboru. 

Proszę zaznaczyć, czy wymagany jest transport. Należy wypełnić wszystkie pola znajdujące się na stronie zapisów. Po 
zakończeniu wypełniania strony proszę kliknąć przycisk „submit” (prześlij) znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.   

 

 


