
PROCEDURA WYDAWANIA  
mLegitymacji szkolnej  

w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale 
 

I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków (Dz.U. 2019 poz. 1700 z póź. zm.*) 
 

II. Postanowienia ogólne 
1. Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale wydając legitymację 
szkolną, może wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny 
przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń 
mobilnych. 
2. mLegitymacja szkolna jest wydawana na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia 
(załącznik nr 1). 
3.  mLegitymacja szkolna może być wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL. 
4. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydawanych mLegitymacji. Ewidencja zawiera: imię 
(imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia, numer wydanego dokumentu, datę odbioru 
dokumentu oraz podpis ucznia (załącznik nr 2). 
5. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi legitymacji 
szkolnej. 
6. Szkoła unieważnia mLegitymację szkolną w trakcie roku szkolnego: 
1) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia, w szczególności utraty Legitymacji 
szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego,  
w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna; 
2) w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub 
nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego; 
3) z urzędu w przypadku: 
a)utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej: 
b) przejścia ucznia do innej szkoły. 
7. mLegitymacja szkolna jest wydawana ponownie w przypadku: 
1) potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej; 
2) stwierdzenia w niej błędów lub omyłek; 
3) unieważnienie w przypadku, o którym mowa w ust. 6pkt. 1 
4) w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji 
administracyjnej albo orzeczenia sądowego 
8.Do dnia 31 sierpnia 2020r. mLegitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych mogą 
być wydawane na podstawie oraz według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych i zachowują ważność do czasu zakończenia przez 
ucznia kształcenia wdanej szkole. 
9.Od roku szkolnego 2019/2020 mLegitymacje szkolne dla uczniów szkół podstawowych są 
wydawane według wzoru nr 11 określonego w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków. 
III. Aktywacja usługi mLegitymacja 
1.Aby aktywować usługę mLegitymacja, należy: 



a)uruchomić Aplikację mObywatel i zalogować się do niej; 
b)wybrać opcję dodaj mLegitymację; 
c)zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji; 
d)zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go; 
e)zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych; 
f)wyrazić zgodę dla systemu Android na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda 
nie była jeszcze udzielona); 
g)zeskanować kod QR otrzymany w szkole. W przypadku problemu kod można wprowadzić 
korzystając z klawiatury telefonu; 
h)wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole; 
i)zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel; 
 

IV.Załączniki 

Załącznik nr 1 „Wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej” 

Załącznik nr 2 „Ewidencja wydawanych mLegitymacji szkolnych” 

 


