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REGULAMIN AKTYWACJI mLEGITYMACJI SZKOLNYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH 

UŻYTKOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW (ICH RODZICÓW LUB UPIKUNÓW PRAWNYCH) 
załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora II LO Nr 77/SKA/2021/22 

 
VI. Parametry fotografii wymaganej do mLegitymacji 

 1. Fotografia ucznia dołączona do wniosku o wydanie mLegitymacji musi być fotografią osoby, 
której dane osobowe zostały podane we wniosku, a jej imię i nazwisko figuruje w opisie pliku cyfrowego 
ze zdjęciem. 
 2. Zgodność wizerunku ucznia na fotografii dołączonej do wniosku o wydanie mLegitymacji 
weryfikowana jest przez dyrektora Liceum albo osobę przez niego upoważnioną, co polega na 
porównaniu fotografii dołączonej do wniosku ze zdjęciem dołączonym przez ucznia do wniosku o 
przyjęcie do II LO w Krakowie złożonego podczas rekrutacji do szkoły. 
 3. Osoba na fotografii dołączonej do wniosku musi być na tyle podobna do osoby na zdjęciu 
przekazanym szkole przy rekrutacji, aby możliwe było jednoznaczne potwierdzenie tożsamości ucznia 
składającego wniosek.  
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności wizerunku ucznia na zdjęciu dołączonym do 
wniosku i jego danymi osobowymi wniosek nie jest realizowany, a ucznia wzywa się do przesłania 
fotografii prawidłowej. 
 5. Celowe podanie we wniosku danych osobowych innej osoby niż ta, która jest na zdjęciu 
dołączonym do wniosku, traktowane będzie przez dyrektora II LO w Krakowie jak złożenie niezgodnego 
z prawdą oświadczenia, co pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.  
 6. Fotografia ucznia dołączona jako plik cyfrowy do wniosku musi spełniać łącznie następujące 
warunki: 
 1) ma być kolorowa,  
 2) ma być wykonana na jednolitym jasnym tle,  
 3) ma być wykonana z równomiernym oświetleniem i dobrą ostrością,  
 4) ma odwzorować naturalny kolor skóry przedstawianej osoby,  
 5) ma być wizerunkiem ujętym od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz 
zajmowała 70-80% fotografii,  
 6) ma pokazywać wyraźnie oczy i brwi,  
 7) ma być wykonana bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,  
 8) ma pokazywać przedstawianą osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, których nie 
przesłaniają włosy, 
 9) ma pokazywać osobę z zamkniętymi ustami, bez uśmiechu, i naturalnym wyrazem twarzy.  
  
 7. Cyfrowy plik z fotografią ucznia należy poddać obróbce graficznej z użyciem kreatora zdjęć 
do mLegitymacji dostępnego bezpłatnie na dedykowanej do tego stronie internetowej <https://passport-
photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji>. 
 8. W opisie (tytule) cyfrowego pliku z fotografią ucznia należy umieścić w poniższej kolejności: 
 1) nazwisko i imię ucznia, 
 2) numer PESEL (11 cyfr bez słowa PESEL), 

3) klasa, 
4) rok szkolny. 
przykładowy opis pliku fotografii: Kowalski Jan 05683215627 kl2B 2021/22 

 
 9. Jeżeli „Wniosek” lub plik z fotografią ucznia mają wady, uczeń otrzymuje pocztą zwrotną 
informację wraz z opisem stwierdzonych wad. 
 10. Niezbędnym warunkiem realizacji wniosku o wydanie mLegitymacji jest usunięcie jego wad. 
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