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Dyrektora Szkoły Podstawowej nIf[ im.. Jana wyłyĘP*skiego w Polkowicach
z dnia J..J .tł'Łvuucś^... k'.l},

w sprawie wprowadzenia procedur wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,
karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat zate czynności

s1

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejzdnia 28 maja 2010 roku
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych drukÓw szkolnych ( Dz.U.
z 2010r. Nr 97 , poz. 623 z pożn' zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej ( Dz.U' z2006r' Nr 225, poz' 1635 z pożn'zm' olazz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22009r.
Nr 157, poz. 1240 z pÓŻn. zm.) ustalam procedury wydawania duplikatów legitymacji
szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat zate czynnoŚci
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyzykowskiego stanowiące załącznik nr 1

do zarządzenia'

s2

Zobowiązuje się pracownikow szkoły, którym powierzono obowiązki prowadzenia
spraw uczniowskich do przestrzegania instrukcji.
Wykaz pracowników jest zawarIy w załączniku nr 2 do zarządzenia

s3

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem 01 lipca 2013r'
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Załączniknr1 {( n "lado Zauądzenia Nr'.. ..t' l'ł9Y ]'/-...
Dvrektora Szkołv Podstafuowei nr 1

w Polkowicach ź ani" l'} LL{ \,4 Lą 
^ol 

,'tl

Procedu ry Wydawan ia d u pl i katów leg itymacji szkol nej, karty rowerowej'
świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

l. Zasady Wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

't. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnejrodzice Ucznia mogą wystąpiÓ
do dyrektora Szkoły z pisemnym Wnioskiem o Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
z podaniem przyczyny Ubiegania się o duplikat' Wzor Wniosku stanowi załącznik nr 1 ,

jest do pobrania w Sekretariacie szkoły.

2. Do Wniosku naleŻy dołączyc podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne
(nazwisko i imię ucznia, data urodzenia, klasa i adres zamieszkania) oraz dowod
opłaty skarbowej.

3' Za Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę W Wysokości rownej
kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni roboczych.

ll. Zasady Wydawania duplikatów karty rowerowej.

1. 1. W przypadku utraty oryginału kart rowerowejrodzice ucznia mogą wystąpić do
dyrektora szkoły z pisemnym Wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

2' Do wniosku naleŻy dołączyc podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne
(nazwisko i imię Ucznia, data urodzenia, klasa i adres zamieszkania).

3. Za wydanie duplikatu kańy rowerowej nie pobiera się opłaty.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni roboczych.

lll. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkoInych.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent
moŻe wystąpiÓ do dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o Wydanie duplikatu
świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz okreŚleniem:
a) rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/ klasy;
b) roku ukończenia szkoły / klasy.
Wzor Wniosku stanowi załącznik nr 2, jest do pobrania w Sekretariacie szkoły.



2. Do wniosku naleŻy dołączyc dowod opłaty skarbowej.

3' Za wydanie duplikatu Świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości
rownej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni roboczych' Jezeli przedłozony wniosek
zawiera Wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu
znajduje się szkole.

5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału
lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału Świadectwa.

6. Duplikat zawiera:
a) wyraz ''Duplikat'' - na pieru,uszej stronie u góry;
b) dane zgodne z dokumentacja pedagogiczna;
c) pod tekstem nazwiska i imiona osób, ktore oryginał podpisały lub stwierdzenie ich
nieczytelnoŚci;
d) datę wystawienia duplikatu;
e) podpis dyrektora szkoły;
f) pieczęÓ urzędową.

7 . JeŻeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona
wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające,
ze wystawienie duplikatu nie jest mozliwe.

8. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa moze nastąpiÓ na podstawie
odrębnych przepisow, w drodze postępowania sadowego'

9' Duplikat moze zostaÓ odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub inne
osoby posiadające pisemne upowaznienie, po potwierdzeniu odbioru dokumentu
własnoręcznym podpisem lub wysłany listem poleconym pod wskazany We wniosku
adres.

10. Duplikat ma moc oryginału i moŻe byÓ wystawiony ponownie'

lV. Powyzsze opłaty naleŻy wnosiÓ na konto Szkoły Podstawowej nr 1

w Polkowicach, PKO BP SA nr 87 1020 3017 0000 2702 0166 6874 z dopiskiem
imię inazwisko ucznia, opłata za duplikat (legitymacji szkolnej lub Świadectwa
szkolnego).
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Załącznik nr 1

( miejscowośó, data)

(adres zamieszkania)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyzykowskiego
w Polkowicach

Zwracam się z proŚbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego

syna/cÓrki '.'. urodzonej .

z powodu

Adnotacje Szkoły:



Załączniknr 2

( nazwisko i imię ) ( miejscowośó, data)

(adres zamieszkania, telefon)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyzykowskiego
w Polkowicach

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa
i,jx"ńóźóńi"' !lk;i.i' ńriń;ij#dó ; iń'j

wydanego przez ''. 
ań;'ń;;k"łyi

vrl...... .. w... ... roku
( miejscowośó)

Ww. świadectwo zostało wystawione dla ..' ..'...lń;źiliśń,;iińlę) .

urodzonej/go dnia ... ... 19 ... ... .. roku

W ... ''' .'.. wojewÓdztwo ...

Do szkoły uczęszczałam /em w latach od ...... ..... do

Adres zamieszkania w okresie ukończenia szkoły

oryginał świadectw uległ

Załączniki

L

Adnotacje szkoły:
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WYKAZ PRACOWNIKOW,
KTORYM POWIERZONO SPRAWY UCZNIOWSKIE

l.p. Nazwisko i imię stanowisko Rodzaj
dokumentu

Czytelny
podpis

1. Krawiec-Janiak
Barbara

Sekretarz
Szkołv

Legitymacje szkolne,
świadectwa

2. Boroń Mariola nauczyciel Kańy rowerowe
tłrlLLą'O&ź-
/Ąołr,'


