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Załącznik do zarządzenie nr 21/2021  

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 

 w Nowym Targu  

z dnia 29 października 2021 roku 

 

Regulamin mLegitymacji szkolnej  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu 

 

Podstawa prawna:  

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

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

2. porozumienie zawarte między Ministrem Cyfryzacji a ZSE w Nowym Targu reprezentowanym przez p.o. 

Dyrektora zawartego działając na podstawie art. 19g ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z póź. zm.) 

 

§1 

Informacje ogólne 

Mlegitymacja Szkolna jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która pozwala 

pobrać na urządzenie mobilne mLegitymację na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez 

szkołę. MLegitymacja Szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji 

papierowej. Za pomocą usługi mLegitymacja Szkolna można:  

- potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły 

- skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.  

Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania aplikacji mObywatel na urządzeniu mobilnym. 

 

§ 2 

Wydawanie mLegitymacji Szkolnej 

1. Uczeń przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną po złożeniu do dyrektora szkoły 

wniosku o jej wydanie. Okres ważności mLegitymacji Szkolnej  jest taki sam jak okres ważności 

wydanej legitymacji szkolnej w wersji papierowej. 

2. mLegitymacja wydawana jest po złożeniu wniosku do dyrektora szkoły przez ucznia pełnoletniego 

lub rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego (załącznik nr 1a i nr 1b) wraz z 
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przesłaniem na adres mlegitymacja@zse.nowotarski.edu.pl  zdjęcia legitymacyjnego w formacie 

.jpeg lub .jpg. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekroczyć 5 MB. Zdjęcie powinno mieć 

wymiary nie mniejsze niż 492×633 piksele oraz powinno być wykonane: na jasnym tle, w dobrej 

ostrości, twarz ma zająć 70-80% zdjęcia, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnym szkłem, patrząc 

na wprost. Nazwą przesłanego zdjęcia powinno być imię i nazwisko ucznia. 

3. Uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego są zobowiązani do zapoznania  

się ze znajdującymi się na stronie szkoły dokumentami, tj. 

a) Regulaminem mLEgitymacji szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu 

b) Regulaminem usługi mLegitymacja Szkolna w Aplikacji mObywatel 

c) Informacji o usłudze mLegitymacja 

d) Instrukcją instalacji mLegitymacji Szkolnej  

4. mLegitymacja szkolna może być wydana uczniowi, który posiada numer PESEL.  

5. Przyjmując wniosek osoba upoważniona przez dyrektora szkoły do obsługi systemu mLegitymacji 

Szkolnej zobowiązana jest do: 

a) weryfikacji prawdziwości danych znajdujących się we wniosku złożonym przez pełnoletniego 

ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,  

b) wprowadzenia do systemu danych niezbędnych do wydania mLegitymacji Szkolnej, tj.:  

- imienia/imion oraz nazwiska ucznia 

- daty urodzenia 

- numeru PESEL 

- adresu zamieszkania 

- numeru legitymacji 

- daty ważności wersji papierowej legitymacji  

- daty wydania wersji papierowej legitymacji 

- określenia czy uczeń jest niepełnosprawny 

- wizerunku twarzy.  

6. Dane, o których mowa w pkt 4 b oraz dane generowane w Systemie są przetwarzane w systemie w 

celu aktywacji mLegitymacji Szkolnej na urządzeniu mobilnym oraz utworzenia w systemie 

certyfikatu bezpieczeństwa.  

§ 3 

Unieważnianie mLegitymacji Szkolnej 

 

1. Szkoła unieważnia mLegitymację szkolną w trakcie roku szkolnego: 
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a) w przypadku utraty mLegitymacji Szkolnej na skutek uszkodzenia, niepoprawnego działania lub 

utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja Szkolna, o czym uczeń 

pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić szkołę, 

b) w sytuacji utraty ważności papierowej wersji legitymacji szkolnej, 

c) w sytuacji przejścia ucznia do innej szkoły, 

d) na wniosek ucznia pełnoletniego  

e) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,  

f) w sytuacji stwierdzenia błędnych danych w mLegitymacji Szkolnej 

w szczególności; b. z urzędu w przypadku: utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej, 

przejścia ucznia do innej szkoły. 8. mLegitymacja szkolna jest wydawana ponownie w przypadku: a. 

potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej; b. stwierdzenia w 

niej błędów lub omyłek; c. unieważnienia w przypadku, o którym mowa w pkt 7 ppkt a.  

 

§ 4 

Administrator danych osobowych usługi  mLegitymacja Szkolna 

Administratorem danych osobowych uczniów, którym wydano mLegitymację Szkolną oraz osób 

upoważnionych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. 

 

§ 5 

Instalowanie usługi mLegitymacja Szkolna na urządzeniu mobilbym 

1. W celu aktywacji mLegitymacji Szkolnej na urządzeniu mobilnym należy skorzystać z instrukcji 

znajdującej się na szkolnej stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych w zakładce UCZEŃ-mLegitymacja. 


