
Wydawanie mLegitymacji w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Jana III Sobieskiego w Czułówku 

 

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna 

legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu. 

Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne! 

mLegitymacja jest takim samym dokumentem, co fizyczna legitymacja szkolna, ale w telefonie. 

Z mobilnej wersji mLegitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku 

„tradycyjnych” dokumentów. 

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można: 

 potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły, 

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

 

Kolejność działań: 

1. Pobrać wniosek w sekretariacie lub na stronie szkoły, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły 

lub na adres mailowy pspcz@wp.pl. 

2. Wysłać zdjęcie dziecka na adres szkolny pspcz@wp.pl (aktualne zdjęcie spełniające wymogi 

zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEGo rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 

500x600 px.) lub dostarczyć podpisane do sekretariatu szkoły. 

Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów na stronie: 

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu 

3. Oczekiwać na informację o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel 

(osobisty odbiór rodzica w sekretariacie). 

4. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. 

W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny 

mLegitymacji. 

5. Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) 

mLegitymacje należy pobrać, wypełnić i przesłać wniosek do sekretariatu przez 

e-mail: pspcz@wp.pl. Potwierdzenie uzyskujemy w e-mailu zwrotnym. 

6. mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego: 

a. na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty 

mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia 

mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna; 

b. z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji 

szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 

2018 r.). 
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