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 Құрылымдық бөлімшенің атауы, 

лауазымы, қызметкердің аты-жөні 
Сынақ мерзімінен 
өтпеу туралы  

 
Құрметті _________________ ! 

 
Сізге Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V 

Еңбек кодесінің 37-бабына, сондай-ақ 52-бабының 1-тармағының 7) 
тармақшасына сəйкес Сіз 201_ жылғы 5 қазандағы № 17 еңбек шартында үш 
айға белгіленген сынақ мерзімі кезінде жұмысыңызда теріс нəтиже 
көрсеткеніңіз туралы хабарлаймыз. Осыған байланысты сізбен жасасқан 
еңбек шарты 201_ жылғы «_» _______ бұзылады. Мына себептер бойынша 
сынақ нəтижесі теріс болып саналады: 

1. Сіз 201_ жылғы «_» _______-да қол қойып алған жұмысыңыздың 
жеке жоспарын орындамадыңыз. Атап айтқанда, жоспарға сəйкес Сіз 201_ 
жылғы «_» _______ -ға дейін _____ нарығына маркетинг зерттеуін жүргізіп, 
маркетинг бөлімінің бастығына есеп беруіңіз қажет еді, алайда Сіз бұл 
тапсырманы орындамадыңыз. 

2. Сынақ мерзімі кезінде Сіз еңбек тəртібін бұздыңыз. 201_ жылғы «_» 
_______-да Сіз жұмысқа _______ -қа кешігіп келдіңіз, сол үшін Сізге ескерту 
жасалды (Еңбек тəртібін бұзу туралы 201_ жылғы «_» _______-дағы № __ 
баяндамалық жазба, 201_ жылғы «_» _______-дағы түсініктеме жазба, 201_ 
жылғы «_» _______-дағы № ____ - К бұйрық). 

Осы хабарламаның екінші данасына алғаныңыз туралы белгі қойып 
(қол қойып, алған күніңізді жазыңыз), кадр бөліміне тапсыруыңызды 
сұраймыз. 

 
Бас директор                   қолтаңбасы                    Толық аты-жөні 

      М.О. 
 
Сынақ мерзімінен өтпегенім туралы хабарламыны алдым. 
Қызметкердің қолтаңбасы    Толық аты-жөні 
Күні 
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Ф.И.О. работника, должность, 
структурное подразделение 

О не прохождении  
испытательного срока 

 
Уважаемый (ая) _________________ ! 

 
В соответствии со статьей 37, а также подпунктом 7) пункта 1 статьи 52 

Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V, 
уведомляем Вас о том, что Вы показали отрицательным результат работы в 
период испытательного срока, установленного трудовым договором от 00 
______ 201_ года № ___ сроком на три месяца. В связи с этим, трудовой 
договор с Вами будет расторгнут 00 ____ 201_ года. Отрицательный результат 
испытания признан неудовлетворительным по следующим причинам: 

1. Вы не выполнили индивидуальный план работы, который был под 
расписку доведен до Вашего сведения 00.00.201_ . В частности, согласно 
этому плану, Вы должны были до 00.00.201_ провести маркетинговое 
исследование рынка _________ и представить отчет начальнику отдела 
маркетинга, однако Вы этого не сделали. 

2. В течение испытательного срока Вы нарушили трудовую 
дисциплину. 00 _____ 201_ года Вы опоздали на работу на _______, за что 
Вам было объявлено замечание (докладная записка о нарушении трудовой 
дисциплины от 00.00.201_ № __, объяснительная записка от 00.00.201_ № __, 
приказ от 00 ________201_ года № ____ - К ). 

Просим Вас сделать отметку о вручении (расписаться и поставить дату 
вручения) на втором экземпляре данного уведомления и передать его в отдел 
кадров. 

 
Генеральный директор     личная подпись    Расшифровка подписи 

      М.П. 
 
Уведомление о не прохождении испытательного срока мне вручено. 
личная подпись работника         расшифровка подписи 
Дата (00.00.201_) 


