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Lublin, dnia 1 lipca 2021 roku  

Regulamin udostępniania i wniosek o udostępnienie mLegitymacji szkolnej  

w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie  

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych (Dz. U. 2019 poz. 1700) 

1. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel, opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji i jest 

pobierana na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydanych przez szkołę.  

2. mLegitymacja ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji 

papierowej i pozwala potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły oraz skorzystać z ulg 

i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji papierowej. 

3. Uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację na wniosek rodzica/ opiekuna 

prawnego/ pełnoletniego ucznia (załącznik nr 1). Skan wniosku można przesłać drogą 

e-mailową na adres sekretariatu szkoły: liceum@paderewski.lublin.pl 

4. mLegitymacja może być wydana uczniowi, który posiada legitymację szkolną w formie 

papierowej oraz posiada numer PESEL i jest ważna w okresie ważności wydanej legitymacji 

szkolnej. 

5. Do udostępnienia mLegitymacji wymagane jest aktualne zdjęcie legitymacyjne w formie 

cyfrowej, zgodne z obowiązującymi wymogami, w formacie ipg lub jpeg, nie większe niż 5 MB, 

które rodzic/ opiekun prawny/ uczeń pełnoletni przesyła przez dziennik elektroniczny UONET+.  

6. Za poprawność danych wpisanych we wniosku o wydanie mLegitymacji oraz za przesłanie 

odpowiedniej fotografii odpowiada rodzic/ opiekun prawny lub pełnoletni uczeń.  

7. Po umieszczeniu zdjęcia oraz  złożeniu wniosku rodzic/ opiekun prawny/ uczeń pełnoletni 

otrzymuje w ciągu 7 dni informację drogą e-mailową o możliwości odbioru w formie papierowej  

z sekretariatu szkoły jednorazowego kodu QR oraz hasła umożliwiającego dostęp do usługi.  

8. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni 

od momentu wygenerowania kodu i hasła w systemie. Aby aktywować usługę rodzic/ opiekun 

prawny/ uczeń pełnoletni powinien: 

a) Uruchomić aplikację mObywatel i zalogować się do niej,  

b) Wybrać opcję „dodaj mLegitymację”,  

c) Zapoznać się z informacją o procesie aktywacji legitymacji,  

d) Zapoznać się z regulaminem i klauzulą informacyjną przetwarzania danych,  

e) Wprowadzić kod QR i kod aktywacyjny otrzymany w szkole, 

f) Zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel. 

9. Legitymacja jest unieważniania na wniosek rodzica/ opiekuna ucznia/ ucznia pełnoletniego, 

w sytuacji utraty/ uszkodzenia/ niepoprawnego działania urządzenia mobilnego, na którym 

aktywowana jest mLegitymacja lub stwierdzenia w niej błędów lub omyłek, a także z urzędu 

w sytuacji utraty ważności legitymacji szkolnej lub przejścia ucznia do innej szkoły.  

10. Dane potrzebne do wygenerowania mLegitymacji są wprowadzane do systemu przez 

pracownika posiadającego dostęp do aplikacji mLegitymacja za pomocą Profilu Zaufanego.   

11. Wymaganie techniczne dla urządzeń mobilnych, na których może być udostępniona 

mLegitymacja: systemy operacyjne minimum Android 6.0 lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3 oraz 

minimum 100 MB wolnej pamięci.  

Załączniki: 

1. Wniosek o udostępnienie Legitymacji szkolnej. 

2. Regulamin usługi Legitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel. 
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……………………………………………………..……………….…                           Lublin, dnia …………………………. r.   

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego/ ucznia pełnoletniego) 

 

Do Dyrektora 

Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego 

Paderewski w Lublinie 

ul. Symfoniczna 1 

20-853 Lublin  

Wniosek o udostępnianie mLegitymacji szkolnej  

 

Proszę o udostępnienie mLegitymacji szkolnej: 

imię i nazwisko dziecka/ ucznia pełnoletniego*: ………………………………………………………………. 

uczennicy/ ucznia klasy …………………………………….……. w roku szkolnym 20…….…./ 20……….. 

Dziecko posiada/ posiadam* (uczeń pełnoletni) ważną legitymację w wersji papierowej  

nr …………………..., która zostanie w sekretariacie okazana przy odbiorze kodu uwierzytelniającego. 

Oświadczam, że:  

1. Przesłałam/ przesłałem* aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego 

w formacie jpg lub jpeg o rozmiarze max. 5MB i rozdzielczości 354x496 px przez dziennik 

elektroniczny UONET+. 

2. Zapoznałam/ zapoznałem* się z Regulaminem mLegitymacji szkolnej oraz Regulaminem usługi 

Legitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel, umieszczonymi na stronie szkoły 

www.paderewski.lublin.pl w zakładce Piórnik.  

3. Powiadomię niezwłocznie szkołę w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, 

niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego. 

4. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do systemu mLegitymacji danych niezbędnych 

do udostępnienia mLegitymacji szkolnej.  

………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego/ ucznia pełnoletniego) 

 

*niepotrzebne przekreślić np. imię i nazwisko dziecka/ ucznia pełnoletniego*: 

 

 

Potwierdzam odbiór kodu QR oraz hasła aktywacyjnego: 

 ……………………………..……….                  ………….…………….…………………………………………..…………………. 
                  (data odbioru)                                                 (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego/ ucznia pełnoletniego) 

http://www.paderewski.lublin.pl/

