
mLegitymacja w Szkole Podstawowej nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

mLegitymacja  to  elektroniczna  wersja  legitymacji  szkolnej,  która  jest  dostępna  w  ramach  aplikacji
mObywatel. mLegitymacja jest ważna w okresie ważności legitymacji szkolnej w wersji papierowej. 

mLegitymacja może zostać udostępniona uczniowi:
 Szkoły Podstawowej nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu;
 który posiada nadany numer PESEL;
 który posiada ważną legitymację szkolną w wersji papierowej.

mLegitymacja jest wydawana na wniosek  rodziców/opiekunów prawnych  niepełnoletniego ucznia.  Wzór
wniosku udostępniamy na stronie. Dodatkowo na adres mailowy  szkola@sp37.info.pl  należy przesłać mail
(zatytułowany mLegitymacja nazwisko ucznia) zawierający:

 imię i nazwisko ucznia;
 plik ze zdjęciem do legitymacji szkolnej (plik musi posiadać rozszerzenie .jpeg lub .jpg i być nie większy

niż 5 MB).

W sekretariacie szkoły zostaną wygenerowane: kod aktywacyjny i kod QR, które uczeń lub rodzic może odebrać
osobiście  w  sekretariacie,  potwierdzając  odbiór  mLegitymacji  . Kody  będą  ważne  30  dni  od  momentu
wygenerowania.

Do  późniejszego  użytkowania  mLegitymacji  konieczne  jest  zainstalowanie  na  smartfonie  aplikacji
mObywatel. mLegitymację uczeń może uruchomić wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym.

Wymagania techniczne dla smartfonów:
 systemy operacyjne Android w wersji 6.0 lub wyższej lub iOS w wersji nie niższej niż 12,4;
 dostęp do sklepu Google Play lub App Store;
 przynajmniej 100 MB wolnej pamięci dla aplikacji;
 system operacyjny bez modyfikacji, w szczególności polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta 
smartfona lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting); 
 moduł łączności Bluetooth;
 połączenie z internetem;
 aparat fotograficzny.

Do aktywowania aplikacji mObywatel niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Aplikację mObywatel można pobrać ze strony:
https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1 
Więcej informacji znajdą Państwo:
https://www.gov.pl/web/mobywatel 
https://www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-dokument

Aby aktywować usługę mLegitymacja, należy:
 uruchomić aplikację mObywatel i zalogować się do niej;
 wybrać opcję dodaj mLegitymację;
 zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji;
 zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go;
 wyrazić zgodę dla systemu Android na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze 
udzielona);
 zeskanować kod QR otrzymany w szkole, a w przypadku problemu kod można wprowadzić korzystając       
z klawiatury telefonu;
 wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole;
 zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel.
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Do prawidłowego działania aplikacji i właściwego zabezpieczenia zawartych w niej danych konieczna może być
instalacja  aktualizacji,  które  cyklicznie  dostarcza  Minister  Cyfryzacji.  Minister  Cyfryzacji  nie  gwarantuje
poprawnego  działania  aplikacji  w  przypadku  braku  zainstalowanych  aktualizacji  niezwłocznie po  ich
udostępnieniu w sklepie Google Play lub App Store. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu
operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta swojego smartfona oraz producenta systemu operacyjnego. Brak
aktualizacji  systemu  operacyjnego  lub  aplikacji  może  prowadzić  do  obniżenia  poziomu  bezpieczeństwa
korzystania z aplikacji.

Szkoła unieważnia mLegitymację w trakcie roku szkolnego:
 na wniosek rodzica /opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, w szczególności w przypadku utraty 

mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym 
przechowywana była mLegitymacja;

 w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana nastąpiła na podstawie 
decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;

 z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej w wersji papierowej albo 
przejścia ucznia do innej szkoły.  

mLegitymacja jest wydawana ponownie bądź przedłużana jest jej ważność w przypadku:
 potwierdzenia ważności wydanej legitymacji w wersji papierowej;
 stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
 na ponowny wniosek rodzica /opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia po wcześniejszym 

unieważnieniu; 
 w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana nastąpiła na podstawie 

decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.

Przydatne  informacje można znaleźć na stronie  https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna 

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

