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Kiedy zostało założone Liceum?

Zgodnie z decyzją Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie w dniu 1 września 2000 roku rozpoczęło funkcjonowanie, jako 
jednostka organizacyjna Uczelni, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 81 
SGH. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Od 1 września 2006 r. nastąpiła zmiana w strukturach organizacyjnych liceum, 

w wyniku których prowadzenie liceum przejęła Fundacja Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych.

http://www.fundacja.edu.pl/

http://www.fundacja.edu.pl/


Misja Szkoły

Misją Szkoły jest rozwijanie wiedzy oraz wrażliwości ekonomiczno-społecznej 

młodzieży. Program dydaktyczno-wychowawczy przyjmuje za podstawę 

naczelne wartości określone w misji SGH, to znaczy - kształcenie umiejętności 

rzetelnej pracy - rozwijanie inicjatywy przedsiębiorczości oraz 

odpowiedzialności wobec społeczeństwa.



• Gwarantem wysokiego poziomu przekazywania wiedzy są nauczyciele, będący 
nauczycielami akademickimi SGH, w tym lektorzy języków obcych, nauczyciele 
geografii, ekonomii, wiedzy o społeczeństwie.

• Aż 30% nauczycieli posiada tytuł naukowy dr nauk.

• Liceum osiąga wysokie wyniki w rankingach ogólnopolskich.

• W opublikowanym 12 stycznia 2022 roku rankingu Perspektyw nasze Liceum 
zajęło 21. miejsce wśród liceów warszawskich, 4. miejsce wśród liceów 
niepublicznych w Warszawie i 54. miejsce wśród wszystkich liceów w Polsce. 
Pod względem matur Liceum SGH uplasowało się na 45. miejscu w Polsce.

• Szkoła posiada system stypendiów naukowych dla osób osiągających 
wyróżniające się wyniki w nauce.



Młodzież wyjeżdża na wycieczki integracyjne i edukacyjne. Uczniowie 
uczestniczą w ważnych wydarzeniach Uczelni, np. w Inauguracji 
Roku Akademickiego, Święcie SGH, w spotkaniach z 
przedstawicielami życia społeczno-gospodarczego z kraju i zagranicy 
goszczącymi w SGH. 

Niektórzy uczestniczą w wykładach realizowanych w SGH. 

Zdjęcia z wydarzeń w galerii 

http://www.liceumsgh.pl/galeria

http://www.liceumsgh.pl/galeria


• Szkoła jest bardzo wysoko oceniana w badaniach ewaluacyjnych. 

Raport z ewaluacji w 2016 roku

http://www.liceumsgh.pl/files/original/raport-ewaluacja.pdf

• Edukacyjna wartość dodana (EWD)

http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/

• Dzięki osiąganiu dobrych wyników maturalnych absolwenci naszego 
Liceum studiują na prestiżowych uczelniach polskich i zagranicznych, 
oczywiście także w SGH

http://www.liceumsgh.pl/absolwenci

http://www.liceumsgh.pl/files/original/raport-ewaluacja.pdf
http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/
http://www.liceumsgh.pl/absolwenci


Kto jest dyrektorem Liceum?

Od lutego 2006 roku dyrektorem Liceum jest dr Barbara Trzcińska z Katedry Geografii 
Ekonomicznej w SGH. 

• Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady z geografii ekonomicznej, gospodarki 
światowej, gospodarki europejskiej i problemów demograficznych świata. Jest 
współautorką wielu podręczników z geografii ekonomicznej oraz autorką 
kilkudziesięciu artykułów.

• Jest członkiem Rady Kampusu SGH,  współtwórcą Wirtualnego Muzeum SGH i 
autorką albumów o SGH - Architektura Światła i Szkoła Główna Handlowa w 
Warszawie, jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Geografii Ekonomicznej 
i Badań Regionalnych SGH.

• Od wielu lat prowadzi w Liceum zajęcia z geografii, a przygotowywani przez nią 
uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym.

• Dr Barbara Trzcińska jest odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/Strony/default.aspx


Wszystkie informacje o zasadach rekrutacji, 

harmonogramie rekrutacji, testy z ubiegłych lat znajdują 

się na stronie naszego Liceum w zakładce: Kandydaci

http://www.liceumsgh.pl/

http://www.liceumsgh.pl/kandydaci

http://www.liceumsgh.pl/
http://www.liceumsgh.pl/kandydaci


Nasza oferta edukacyjna

• W roku szkolnym 2022/2023 chcielibyśmy uruchomić jedną klasę – około 

20 uczniów. 

• Nasi uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych. 

• Język angielski, realizowany jest przez 5 godzin w tygodniu przez cztery 

lata nauki. 

• Drugi język – do wyboru język niemiecki (kontynuacja) albo język 

hiszpański (kontynuacja i od podstaw) nauczany jest przez 4 godziny w 

tygodniu, także przez 4 lata nauki.

• Rozszerzenia: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie



Jakie są warunki przyjęcia

Do klasy pierwszej NLO nr 81 SGH może zostać przyjęty absolwent szkoły 
podstawowej.

Warunkiem zakwalifikowania kandydata jest zdanie egzaminu z 3 przedmiotów 
kierunkowych.

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście przyjętych mają zagwarantowane miejsce w 
NLO nr 81 SGH pod warunkiem, że:

• wniosą opłatę rezerwacyjną (bezzwrotną) w wysokości 1400 zł w terminie i 
wysokości wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły

• złożą w sekretariacie oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęcia w terminie 
ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

• Kandydaci, którzy nie spełnią ww. warunków zostaną skreśleni z listy przyjętych, 
a ich miejsce zostanie zaproponowane kandydatom z listy rezerwowej. 



Regulamin rekrutacji do 

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 

nr 81 SGH 

w roku szkolnym 2022/2023



Egzamin wstępny

Kandydat do Liceum zdaje egzamin wstępny.

Egzamin wstępny ma formę pisemną – test obejmujący 

wiadomości z matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru: 

geografii albo historii. 



O przyjęciu kandydata do Niepublicznego Liceum 

Ogólnokształcącego nr 81 SGH decyduje suma uzyskanych punktów. 

Kandydat zdał egzamin, jeśli spełnił następujące warunki:

• otrzymał co najmniej 30 punktów z całego egzaminu

• otrzymał co najmniej 8 punktów z matematyki

• otrzymał co najmniej 8 punktów z języka angielskiego

• otrzymał co najmniej 8 punktów z geografii lub historii



Punkty dodatkowe:

• certyfikat z języka obcego – 4 punkty

• dyplom finalisty konkursu przedmiotowego (kuratoryjnego) – 10 punktów

• dyplom uczestnika zawodów artystycznych, sportowych lub poznawczych

szczebla wojewódzkiego – 2 punkty

• dyplom uczestnika zawodów artystycznych, sportowych lub poznawczych

szczebla ogólnopolskiego – 3 punkty

Laureaci konkursów przedmiotowych (kuratoryjnych) są zwolnieni z 

egzaminów po przedstawieniu zaświadczenia lub potwierdzonej kopii. 

Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby 

punktów. 



Harmonogram rekrutacji do 

Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 

nr 81 SGH 

w roku szkolnym 2022/2023
http://www.liceumsgh.pl/kandydaci

http://www.liceumsgh.pl/kandydaci


Terminy składania podań i zapisy na egzamin 
w sekretariacie Liceum:

Zapisy na egzamin wyłącznie drogą elektroniczną

e-mail: sekretariat@liceumsgh.pl od 5 kwietnia 2022 roku (można także 
wcześniej) 

Do dokumentów proszę dołączyć kopie certyfikatów, dyplomów i  
potwierdzenie opłaty za egzamin.

Konto:
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie

nr rachunku 07 1240 1112 1111 0010 1079 5368

z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata za egzamin wstępny



Termin egzaminu wstępnego
Egzaminy wstępne odbędą się w dwóch terminach 
(do wyboru przez kandydata) w siedzibie Liceum:

termin I - 9 maja 2022 roku (poniedziałek), godz. 17.00
termin II - 16 maja 2022 roku (poniedziałek), godz. 17.00 

Czas egzaminu - 2 godziny - łącznie dla trzech przedmiotów

Miejsce egzaminu – siedziba Liceum – Warszawa, al. Niepodległości 162 

w zależności od liczby kandydatów i aby w pełni zachować bezpieczeństwo –

w Auli Głównej lub Auli VII (informacja zostanie podana przed egzaminem).



Ogłoszenie listy przyjętych i listy rezerwowej:

po I i II terminie - 23 maja 2022 roku (poniedziałek)



Wnoszenie opłaty rezerwacyjnej (wpisowej) w wysokości 1400 zł

w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych, tzn. do 30 maja 2022 roku 

na podane konto (z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata 

rezerwacyjna)

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:

Bank Pekao SA VIII Oddział w Warszawie

nr rachunku 07 1240 1112 1111 0010 1079 5368

z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata rezerwacyjna



Termin składania dokumentów (oryginały) 
w siedzibie Liceum:

24 czerwca – 1 lipca 2022 roku

(godziny przyjęć dokumentów zostaną podane w
późniejszym terminie).



Opłaty za naukę w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym 

nr 81 SGH w roku szkolnym 2022/2023

• Czesne - 1400 zł płatne przez 12 miesięcy, a w klasie czwartej przez 10 

miesięcy

• Opłata rezerwacyjna/wpisowa - 1400 zł

• Opłata za egzamin wstępny - 300 zł



Gdzie odbywają się lekcje?

Liceum mieści się w gmachu głównym SGH na III piętrze – w oddzielnej, 
wydzielonej dla naszego Liceum, części gmachu. 

Uczniowie uczą się w pięknych, dużych salach wyposażonych w podwieszane 
rzutniki multimedialne z głośnikami, a w mniejszych salach (tzw. językowych) są 
duże ekrany telewizyjne.

Zajęcia WF odbywają się w gmachu głównym (siłownia) i w sali gimnastycznej 
w pobliskim gmachu SGH na ulicy Wiśniowej.



Zapraszamy do Wirtualnego spaceru po gmachu SGH, a szczególnie 
zapraszamy na trzecie piętro, gdzie mieści się nasze Liceum

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/Strony/Wirtualny-Spacer.aspx

http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/Strony/Wirtualny-Spacer.aspx


Zaplecze socjalne dla uczniów?

Uczniowie mają do dyspozycji dużą salę, w której każdy uczeń 
ma swoją szafkę na książki. 

W sali jest duży stół z fotelami i krzesłami, gdzie uczniowie mogą 
odrabiać lekcje.

W sali jest kuchenka mikrofalowa do dyspozycji uczniów.



A co z obiadami?

Uczniowie mogą korzystać z dwóch stołówek studenckich –
klub Jajko i stołówka w Budynku A.

Niektórzy przynoszą swoje posiłki i korzystają z kuchenki 
mikrofalowej w pokoju socjalnym uczniów



Jeśli nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania – czekamy na 
pytania zadane drogą e-mailową – odpowiemy

Adres:

sekretariat@liceumsgh.pl

mailto:sekretariat@liceumsgh.pl


Zapraszamy 

do naszego Liceum


