
Procedura wydawania mLegitymacji  

w Szkole Podstawowej nr 16 im Janusza Korczaka 

w Rudzie Śląskiej 

I Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków ( Dz. U. z 2019r. poz. 1700 ) 

II Postanowienia ogólne 

1. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej 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. 

   ( Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły ul. Westerplatte 2a lub na stronie: 

www.korjan.edu.pl) 

3. mLegitymacja szkolna może być wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL. 

4. Szkoła będzie prowadziła imienną ewidencję wydawanych mLegitymacji. Ewidencja będzie 

zawierać: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia, numer wydanego dokumentu, datę 

 odbioru oraz podpis ucznia. 

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 mLegitymacji 

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) unieważnienia w przypadku, o którym mowa w ust.6 pkt.1 

  4) w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji 

administracyjnej albo orzeczenia sądowego. 



III. Aby uruchomić mLegitymację: 

- Posiadanie telefonu z systemem operacyjnym Android w wersji co 

najmniej 6.0. 

- Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji oraz 

nadania uprawnień do Systemu. 

- Wysłać do sekretariatu za pomocą dziennika elektronicznego zdjęcie 

legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 

MB. 

- Pobranie Aplikacji mObywatel, potwierdzenie regulaminu. 

- Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomienie Systemu 

na urządzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruda Śląska dn. ……………………………. 

 

…………………………………………………… 

          imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

          adres zamieszkania 

 

                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 

im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej 

 

WNIOSEK O WYDANIE mLEGITYMACJI 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie mLegitymacji dla mojego dziecka ………………………………... 

                                                                                                                                                imię i nazwisko 

ucznia klasy ………… Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej. 

Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………….. 

Dziecko posiada legitymację w wersji papierowej nr …………………… 

Jednocześnie informuję o zaznajomieniu się z regulaminem usługi mLegitymacji szkolnej                  

w Aplikacji mObywatel oraz przesłaniu zdjęcia legitymacyjnego ( w formacie JPG lub JPEG       

w rozmiarze do 5 MB) na adres szkoły w Librusie lub na adres: szkola16sp@interia.pl 

 

 

 

 

                                                                                      ……………………………………………….. 

                                                                                                      data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

mailto:szkola16sp@interia.pl

