
Rogoźno, dnia …………………………… 

………………………………………………………….. 

/Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 

/Adres zamieszkania/ 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie 

……………………………………………… 

Wniosek o wydanie mLegitymacji 

Zwracam się z prośbą o wydanie mLegitymacji dla mojego dziecka: 

Imię (imiona) i nazwisko 

ucznia 

 

Data i miejsce urodzenia  

Pesel  

Adres zamieszkania  

Klasa  

Nr legitymacji w wersji 

papierowej 

 

Data wydania legitymacji  

w wersji papierowej 

 

Data ważności legitymacji  

w wersji papierowej 

 

 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi mLegitymacja szkolna 

w Aplikacji Obywatel oraz przesłaniu zdjęcia legitymacyjnego, podpisanego w nazwie pliku 

imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB) 

na adres sekretariatu szkoły: sp2rogozno@vp.pl. 

Aby otrzymać mLegitymację proszę o okazanie w sekretariacie legitymacji w wersji 

papierowej celem sprawdzenia pieczęci urzędowych szkoły świadczących o jej ważności. 

………………………………………. 

/Podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

Data wpływu wniosku …………………………..  podpis …………………………. 

Potwierdzam odbiór kodu aktywacyjnego: data ………………… podpis …………………… 



 

Informacja 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie przystąpiła do 

projektu mLegitymacja szkolna przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

mLegitymacja to część aplikacji mObywatel. 

2. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano 

tradycyjną wersję papierową legitymacji. Do uruchomienia aplikacji konieczne jest 

urządzenie z systemem Android min. 6.0 oraz iPhone z systemem iOS. Aplikacja 

może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od 

momentu wygenerowania kodu QR w systemie. 

3. Aby uruchomić mLegitymację należy: 

 złożyć  wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania w 

sekretariacie lub ze strony szkoły: https://sp2rogozno.edupage.org) 

 wysłać zdjęcie legitymacyjne, podpisane  w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem 

ucznia oraz klasą (w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB) na adres 

sekretariatu: sp2rogozno@vp.pl 

 pobrać aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin 

 po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić system na swoim 

urządzeniu. 

4. mLegitymacja jest unieważniona w trakcie roku szkolnego w przypadku:  

 utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub 

utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana mLegitymacja 

 utraty ważności wydanej legitymacji szkolnej bądź przejścia do innej szkoły. 

O zdarzeniu wymienionych wyżej należy poinformować sekretariat szkoły. 

 

 

 


