
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''МАЈСКИ ЦВЕТ'' ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ОБЕЛЕЖИЛА 

ЈЕ 41. ГОДИНУ РАДА 

 

 

Давне 1980.године, 24.новембра са радом је почео Дечији вртић 

„Мајски цвет“ у Велоком Градишту. Прве године број деце кретао се од 25 до 

55. На почетку рада вртић је радио само у Великом Градишту.Из године у 

годину број деце, самим тим и број група је растао, установа се просторно 

ширила. Паралелно са тим ширила се мрежа предшколских група у сесоским 

местима. 

Данас вртић ради у укупно 25 група, од којих је 15 у Великом Градишту, 

а 10 у сеоским местима. Последњих година вртић просечно на годишњем 

ниво похађа око 420.деце. Оно што је занимљиво јесте да од прошле године , 

у вртићу ради и група ''Пахуљица'', где је смештен узраст деце односно беба 

од 6 до 12 месеци. Овај програм установа пружа захваљујући још једном 

новом објекту који је саграђен 2019.године. Уз подршку локалне самоуправе 

и средстава из министарстава, установа је по трећи пут проширила своје 

просторне капацитете. У склопу овог објекта налази се и фискултурна сала за 



децу предшколског узраста, која је значајно подигла ниво квалитета рада са 

децом. 

Кроз реализацију различитих пројеката и кратких програма, трудимо се 

да будемо доступни свим нашим породицама које имају децу предшколског 

узраста. Врић је данас део заједнице у којој ради и живи и трудићемо се да 

убудуће будемо отворени и доступни свима. 

Са жељом да и даље напредујемо, растемо и развијамо се, како би 

били база и сигурна подршка свим нашим суграђанима који имају децу 

предшколског узраста, честитамо нашој установи 41.рођендан!!! 

Следи део атмосфере из програма који су старија деца са својим 

васпитачицама припремила за своје мале другаре.  

 

 

 

 

Припремна предшколска група ''Звездица'' изводи ритмичко-кореографску тачку уз „Ивин 

денс“ 



 

Припремна предшколска група „Пчелица Маја“ изводи ритмичко-кореографску тачку уз 

традиционалну нумеру „Таши, таши...“ 

 

Предшколска група ''Бамби“ изводи ритмичко-кореографску тачку уз песму „Кад би сви“ 



 

Предшколска група „Цврчак“ – изводи ритмичко-кореографску тачку уз песму „Љубав је 

кад се неко воли“ 

Као и претходних година и овог пута награђени су радници који су 

својим радом допринели унапређивању васпитно-образовног рада. То су 

радници који су претходне 2020. и ове 2021. године, остварили јубилеје у 

свом раду, неки 10, 20, 30 а и 40 година рада у вртићу. 



 

Радници који су примили јубиларне награде, директорка установе Славица Јанковић и 

председник синдиката Драган Коцмановић. 

 


