
  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

FFEEBBRRUUAARRYY  1111,,  22001133  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  FFeebbrruuaarryy  

1111,,  22001133,,  aatt  77::0000  pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  CCaarrll  CCoopplleenn  ggaavvee  

tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  CCaarrll  CCoopplleenn,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  

SStteevvee  EEppppeess,,  PPeennnnyy  CCoollttoonn  aanndd  IInntteerriimm  SSuupptt..  RReeeessee  BBrriiggggss  

  

MMEEMMBBEERRSS  AABBSSEENNTT  §§  DDoonnnnaa  MMooooddyy  

  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOFF  SSTTUUDDEENNTT  

AAWWAARRDDSS::    AALLLL  SSTTAATTEE  IINN      

BBAANNDD  §§  MMrr..  FFiiffee  pprreesseenntteedd  aa  ppllaaqquuee  ttoo  ssoopphhoommoorree,,  CCoonnnniiee  CCoorrmmiieerr..    MMrr..  FFiiffee  

aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  iitt  iiss  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  bbeeccoommee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  AAllll  

SSttaattee  BBaanndd  aanndd  CCoonnnniiee  hhaass  wwoorrkkeedd  vveerryy  hhaarrdd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhiiss  hhoonnoorr..    SShhee  

rreepprreesseennttss  tthhee  ttoopp  11%%  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  TTeexxaass..  

      

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ttoo  

aapppprroovvee  tthhee  ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::      

    

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  DDeecceemmbbeerr  44,,  22001122  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJaannuuaarryy  1111,,  22001133  ((wwiitthh  ccoorrrreeccttiinngg  LLyyoonnss  ttoo  

LLiioonnss))  

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJaannuuaarryy  1144,,  22001133  

    BBooaarrdd  PPoolliiccyy  DDEECC  ((llooccaall))  ––  22
nndd

  RReeaaddiinngg  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

22001133--22001144  SSCCHHOOOOLL    

CCAALLEENNDDAARR  §§  MMrr..  BBrriiggggss  ssttaatteedd  tthhaatt  ccaammppuuss  ccoommmmiitttteeeess  aarree  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  22001133--

22001144  sscchhooooll  yyeeaarr  ccaalleennddaarr..    AA  ccaalleennddaarr  ffoorr  aapppprroovvaall  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  aatt  

tthhee  MMaarrcchh  1188,,  22001133  mmeeeettiinngg..  

SSTTAAFFFF  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

WWAAIIVVEERR  FFOORR  22001133--22001144  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  wwaaiivveerr  ttoo  aallllooww  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  ttrraaiinn  ssttaaffff  ffoorr  aann  aaddddiittiioonnaall  tthhrreeee  ddaayyss  

oonn  vvaarriioouuss  eedduuccaattiioonnaall  ssttrraatteeggiieess  ddeessiiggnneedd  ttoo  iimmpprroovvee  ssttuuddeenntt  

ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

1155%%  EEOOCC  WWAAVVIIEERR  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  

aapppprroovvee  tthhee  RReessoolluuttiioonn  ffoorr  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ttoo  ddeeffeerr  tthhee  uussee  ooff  

EEnndd  ooff  CCoouurrssee  eexxaammss  ttoo  ccoouunntt  ttoowwaarrddss  1155%%  ooff  aa  ssttuuddeenntt’’ss  ffiinnaall  ggrraaddee  

ffoorr  tthhee  ccoouurrssee..  

  

SSTTAAAARR  RREEPPOORRTT  §§  MMrr..  BBrriiggggss  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  SSTTAAAARR  SSpprriinngg  22001122  rreeppoorrtt..    

SSttaattiinngg  tthhaatt  KKIISSDD  33
rrdd

  ggrraaddee  mmaatthh,,  rreeaaddiinngg  aanndd  44
tthh

  ggrraaddee  mmaatthh  ssccoorreedd  

hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  SSttaattee  aavveerraaggeess..  

  

    



  

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ttoo  

aapppprroovvee  bbiillllss  ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd..  

        

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFiivvee  ((FFoorr)),,  OOnnee  ((AAbbssttaaiinn))  ((PPeennnnyy  CCoollttoonn))  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  BBrriiggggss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  ssiittee  ppllaannss  ffoorr  RRuuddyy’’ss  ccoonnvveenniieennccee  ssttoorree  hhaavvee  

nnoott  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  cciittyy..    UUnnttiill  tthhee  ppllaannss  aarree  ssuubbmmiitttteedd  iitt  iiss  ssttiillll  

uunnkknnoowwnn  hhooww  oorr  iiff  iitt  wwiillll  aaffffeecctt  oouurr  rriiddeerr  ppiicckk  uupp..  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::1166  pp..mm..  aass  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  SSeeccttiioonn  555511..000011,,  eett  sseeqq..,,  TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  

CCooddee  ttoo  aacccceepptt  rreessiiggnnaattiioonnss,,  eemmppllooyy  ppeerrssoonnnneell,,  ffoorr  ddeelliibbeerraattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eemmppllooyymmeenntt,,  eevvaalluuaattiioonn,,  

ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  dduuttiieess  ooff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  99::4400  pp..mm..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS      §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  

          CCoopplleenn  ttoo  aacccceepptt  tthhee  rreessiiggnnaattiioonnss  aass  pprreesseenntteedd  ooff  CClliinntt  JJoonneess    

          aanndd  NNiiccoollee  AAlllleenn..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDaavviidd  

          OOvveerrssttrreeeett  ttoo  aacccceepptt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  eemmppllooyy    

          MMaarryyllyynn  BByyrrdd  aass  KKIISSDD  BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..      

CCAAMMPPUUSS  AATTTTEENNDDAANNCCEE  

OOFFFFIICCEERRSS      §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn    

          ttoo  aappppooiinntt  ccaammppuuss  pprriinncciippaallss  aanndd  aassssiissttaanntt  pprriinncciippaallss  aass  ccaammppuuss    

          aatttteennddaannccee  ooffffiicceerrss  ppeerr  TTEECC  2255..008888  &&  2255..009900..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT  OOFF  SSCCHHOOOOLLSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo    

          iinniittiiaattee  aa  ppeerrmmaanneenntt  ssuuppeerriinntteennddeenntt  sseeaarrcchh  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd    

          bbyy  tthhee  bbooaarrdd,,  bbeeggiinnnniinngg  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg    

          pprroovviissiioonnss  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  ppuubblliicc  aannnnoouunncceemmeennttss  ffoorr  tthhee  sseeaarrcchh::    

          VVaalliidd  TTeexxaass  SSuuppeerriinntteennddeenntt  CCeerrttiiffiiccaattee,,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr    

          AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  eexxppeerriieennccee  rreeqquuiirreedd..    CCaannddiiddaatteess  

          mmuusstt  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  wwoorrkk  oonn  oorr  bbeeffoorree  JJuullyy  11,,  22001133..    DDeeaaddlliinnee    

          ffoorr  ffiilliinngg  aapppplliiccaattiioonn  iiss  MMoonnddaayy,,  AApprriill  11,,  22001133  aatt  44::0000  pp..mm..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  99::4444  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


