
       I.            Legitymacje szkolne 
Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.  
Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).  
W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły dokument 
potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymacje szkolną. Duplikat wydaje się wtedy, gdy 
oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. 
 
Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych. 

1.       W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do 
dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji  szkolnej z 
podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.  
- Załącznik nr 1 do pobrania na stronie internetowej. 

2.       Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data  
urodzenia) oraz  dowód opłaty skarbowej. 

3.       Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę  w  wysokości równej kwocie 
opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.  

4.       Termin wykonania duplikatu do 7 dni. 

II.    Świadectwa szkolne 
Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.  

1.       W przypadku utraty  oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może 
wystąpić do dyrektora  szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa  
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: 
- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), 
- roku ukończenia szkoły / klasy. 
/Załącznik nr 2 do pobrania na stronie internetowej/ 

2.       Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.  
3.       Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty  skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.  
4.       Termin wykonania duplikatu do 7 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane 

informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole. 
Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub  
na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa. 

5.       Duplikat zawiera: 
- wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry, 
- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną, 
-pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie  

                ich nieczytelności, 
- datę wystawienia duplikatu, 
- podpis dyrektora szkoły, 
- pieczęć urzędową. 

6. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do 
wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest 
możliwe. 
7. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych 
przepisów, w drodze postępowania sądowego. 



8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby 
posiadające pisemne upoważnienie po 9. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony 
ponownie. 
 
III. Opłaty : 
za wydanie duplikatu legitymacji bądź duplikatu świadectwa szkolnego należy wpłacać  
na konto bankowe: 
nazwa odbiorcy:              Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI 
                                               im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” 
                                                ul. Szarych Szeregów 1 
                                                45-284 Opole 
nr konta:                             Bank Millennium nr 51 1160 2202 0000 0002 1651 0094 
w tytule należy podać: imię i nazwisko ucznia (absolwenta) oraz zamieścić informację za co wnosi się 
opłatę (legitymacja szkolna, świadectwo) 
 
 
 


