Zał cznik
do Zarz dzenia Nr 16/2013 z dn. 19.12.2013 r.
Dyrektora Specjalnego O rodka Szkolno – Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Szymbarku.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, duplikatów
wiadectw szkolnych i pobierania opłat za te czynno ci w Specjalnym
O rodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szymbarku
Podstawa prawna:
1. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie
zasad wydawania oraz wzorów wiadectw, dyplomów pa stwowych i innych druków
szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowa i wydawania duplikatów, a tak e
zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic oraz
zasad odpłatno ci za wykonywanie tych czynno ci (Dz. U. Nr 97, poz. 624)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225
poz. 1635 z pó n.zm.)
I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych.
1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia / opiekun prawny lub
pełnoletni ucze mog wyst pi do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie
duplikatu legitymacji szkolnej. Zał cznik nr 1 do pobrania w sekretariacie placówki.
2. Do wniosku nale y doł czy podpisane aktualne zdj cie legitymacyjne (nazwisko i imi ,
data urodzenia, adres zamieszkania, klasa ) oraz dowód opłaty .
3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera si opłat w wysoko ci równej kwocie
opłaty skarbowej od po wiadczenia własnor czno ci podpisu tj. 9 zł.
II. Zasady wydawania duplikatów wiadectw szkolnych.
1. W przypadku utraty oryginału wiadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mo e
wyst pi do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu wiadectwa
z podaniem przyczyny ubiegania si o duplikat oraz okre leniem roku uko czenia szkoły.
Zał cznik nr 2 do pobrania w sekretariacie placówki.
2. Do wniosku nale y doł czy dowód opłaty.
3. Za wydanie duplikatu wiadectwa szkolnego pobiera si opłat w wysoko ci równej
kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
4. Duplikat wystawia si na druku obowi zuj cym w okresie wystawienia oryginału lub na
formularzu zgodnym z tre ci oryginału wiadectwa.
5. Je eli Placówka nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona
wystarczaj ca do wystawienia duplikatu, wydaje si za wiadczenie stwierdzaj ce, e
wystawienie duplikatu nie jest mo liwe.
6. W tym przypadku odtworzenie oryginału wiadectwa mo e nast pi na podstawie
odr bnych przepisów, w drodze post powania s dowego.
7. Duplikat mo e zosta odebrany osobi cie przez osob zainteresowan lub przez inne osoby
posiadaj ce pisemne upowa nienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnor cznym
podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.
III. Sposób zapłaty
Opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz duplikatu wiadectwa szkolnego
nale y ui ci w kasie Specjalnego O rodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Szymbarku, Szymbark 250, 38 – 311 Szymbark od poniedziałku do pi tku w godzinach
od 8.00 do 14.00.

