
  

  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

AAPPRRIILL  88,,  22001133  

  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  AApprriill  88,,  22001133  aatt  77::0000  

pp..mm..  iinn  tthhee  KKIISSDD  MMiiddddllee  SScchhooooll  CCaaffeetteerriiaa..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  PPeennnnyy  CCoollttoonn  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  CCaarrll  CCoopplleenn,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  PPeennnnyy  CCoollttoonn  

aanndd  IInntteerriimm  SSuuppeerriinntteennddeenntt  RReeeessee  BBrriiggggss..  

  

MMEEMMBBEERRSS  NNOOTT  PPRREESSEENNTT  §§  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  SStteevvee  EEppppeess  

  

SStteevvee  EEppppeess  aarrrriivveedd  aatt  77::0077  pp..mm..  

  

  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  

AANNDD//OORR  CCOOMMMMEENNTTSS  §§  MMss..  SSttaacceeyy  JJoohhnnssoonn  ssppookkee  ooff  hheerr  ccoonncceerrnnss  aanndd  ddiissaapppprroovvaall  ooff  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprrooggrraamm  cchhaannggeess  aatt  tthhee  KKoouunnttzzee  HHiigghh  SScchhooooll..  

  

    MMss..  LLiillyy  HHookkee  pprreesseenntteedd  tthhee  bbooaarrdd  wwiitthh  aa  ppeettiittiioonn  ooff  sseenniioorr  ssttuuddeennttss  rreeqquueessttiinngg  

ttoo  hhaavvee  tthheeiirr  ggrraadduuaattiioonn  ddiipplloommaass  aawwaarrddeedd  bbyy  CChheett  DDeeaavveerr..  

  

KKIISSDD  BBAANNDD  RREECCOOGGNNIITTIIOONN  §§  MMrr..  FFiiffee  pprreesseenntteedd  tthhee  KKIISSDD  BBaanndd  wwiitthh  tthheeiirr  ttrroopphhyy’’ss  aanndd  nnuummeerroouuss  aawwaarrddss  

tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  rreecceeiivveedd  tthhiiss  yyeeaarr..    HHee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  bbaanndd  ssttuuddeennttss  aanndd  ppaarreennttss  

rraaiisseedd  aallmmoosstt  $$4400,,000000  ffoorr  tthhee  WWiinntteerr  PPaarrkk,,  CCoo  bbaanndd  ttrriipp..    TThhee  ffiinnaall  ccoonncceerrtt  wwiillll  

bbee  hheelldd  oonn  MMaayy  2200tthh....  

  

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  MMaarrcchh  1188,,  22001133  

    TTeexxPPooooll  QQuuaarrtteerrllyy  RReeppoorrtt  

    TTAASSBB  UUppddaattee  ##9966  ––  22nndd  RReeaaddiinngg  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

SSCCHHOOOOLL  HHEEAALLTTHH  AADDVVIISSOORRYY  

CCOOMMMMIITTTTEEEE  ((SSHHAACC))  UUPPDDAATTEE  §§  MMrr..  BBrriiggggss  rreevviieewweedd  tthhee  SSHHAACC  rreeppoorrtt  aass  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  KKrriissttiiee  YYoouunngg..    KKrriissttiiee  

YYoouunngg  iiss  cchhaaiirrppeerrssoonn  ffoorr  tthhee  KKoouunnttzzee  IISSDD  SScchhooooll  HHeeaalltthh  AAddvviissoorryy..    TThhee  

ccoommmmiitttteeee  mmeeeettss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  aanndd  ddiissccuusssseess  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  bbee  

mmaaddee  aatt  tthhee  ccaammppuuss  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveell..    TThheeyy  aallssoo  kkeeeepp  ppaarreennttss  aanndd  ssttuuddeennttss  

iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  hheeaalltthh  iissssuueess  tthhrroouugghh  nneewwsslleetttteerrss  aanndd  mmeeeettiinnggss..  

  

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNAALL  MMAATTEERRIIAALLSS  

AALLLLOOTTMMEENNTT  AANNDD  TTEEKKSS  

CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN,,  22001133--22001144  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

    IInnssttrruuccttiioonnaall  MMaatteerriiaallss  AAlllloottmmeenntt  aanndd  TTEEKKSS  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ffoorrmm  ffoorr  22001133--22001144  

    aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  



  

  

  

SSEETT  JJUULLYY  BBOOAARRDD  

MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE  §§  MMrr..  BBrriiggggss  ssttaatteedd  tthhaatt  ffoorr  tthhee  ppaasstt  sseevveerraall  yyeeaarrss,,  KKIISSDD  CCeennttrraall  OOffffiiccee  hhaass  cclloosseedd  

tthhee  wweeeekk  ooff  JJuullyy  44tthh  ffoorr  vvaaccaattiioonn..    IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  JJuullyy  mmeeeettiinngg  ddaattee  

bbee  cchhaannggeedd..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  cchhaannggee  tthhee  

JJuullyy  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  ddaattee  ttoo  JJuullyy  1166,,  22001133  aatt  77::0000  pp..mm....      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSTTUUDDEENNTT  AACCCCIIDDEENNTT  

IINNSSUURRAANNCCEE  PPRROOPPOOSSAALL  §§  MMrr..  BBrriiggggss  rreeppoorrtteedd  oonn  ssttuuddeenntt  aacccciiddeenntt  iinnssuurraannccee..    EEvveerryy  33rrdd  yyeeaarr  iitt  hhaass  ttoo  ggoo  

oouutt  ffoorr  bbiidd,,  tthhiiss  iiss  tthhee  33rrdd    yyeeaarr  ooff  tthhee  33  yyeeaarr  ccyyccllee..      IItt  wwiillll  ggoo  oouutt  ffoorr  bbiidd  ffoorr  tthhee  

22001144--22001155  sscchhooooll  yyeeaarr..    TThhee  rraatteess  wwiitthh  TTeexxaass  KKiiddss  FFiirrsstt  ddiidd  nnoott  cchhaannggee  aanndd  hhee  

rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  KKIISSDD  ssttaayy  wwiitthh  tthheemm  ffoorr  tthhee  22001133--1144  sscchhooooll  yyeeaarr..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ssttuuddeenntt  aacccciiddeenntt  iinnssuurraannccee  wwiitthh  TTeexxaass  KKiiddss  FFiirrsstt  aass  pprreesseenntteedd..        

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..    

  

TTEEXXPPOOOOLL  TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  

AAUUTTHHOORRIITTYY  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  tthhaatt  AAnnggeellaa  

GGoorree  bbee  rreemmoovveedd  aass  aapppprroovveedd  aaddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  rreeppllaacceedd  wwiitthh  BBuussiinneessss  

MMaannaaggeerr,,  MMaarryyllyynn  BByyrrdd  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

CCOOMMPPAASSSS  BBAANNKK  OONN--LLIINNEE  AACCCCEESSSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  

IInntteerriimm  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  RReeeessee  BBrriiggggss  aanndd  BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr,,  MMaarryyllyynn  BByyrrdd  ttoo  

hhaavvee  oonn--lliinnee  aacccceessss  oonn  KKIISSDD  CCoommppaassss  BBaannkk  aaccccoouunnttss  ffoorr  ‘‘vviieewwiinngg  oonnllyy  aacccceessss’’..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

    

FFIINNAANNCCIIAALL  AAUUDDIITT  

PPRROOPPOOSSAALL  FFOORR  22001111//1122  §§  MMrr..  BBrriiggggss  pprreesseenntteedd  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  WWaatthheenn,,  DDeeSShhoonngg  aanndd  JJuunncckkeerr  ttoo  ccoonndduucctt  

tthhee  22001122--22001133  ffiinnaanncciiaall  aauuddiitt  ffoorr  tthhee  ffiissccaall  yyeeaarr  eennddiinngg  AAuugguusstt  3311,,  22001133..    TThhee  

eessttiimmaatteedd  ffeeee  wwiillll  nnoott  eexxcceeeedd  $$2244,,550000..0000..    MMrr..  BBrriiggggss  rreeccoommmmeennddeedd  ssttaayyiinngg  

wwiitthh  WWaatthheenn,,  DDeeSShhoonngg  aanndd  JJuunnkkeerr....  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

pprrooppoossaall  ooff  WWaatthheenn,,  DDeeSShhoonngg  aanndd  JJuunncckkeerr  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSTTUUDDEENNTT  TTRRAANNSSFFEERR  GGUUIIDDEELLIINNEESS  §§  MMrr..  BBrriiggggss  rreevviieewweedd  tthhee  ccuurrrreenntt  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ttrraannssffeerr  ooff  nnoonn--rreessiiddeenntt  

ssttuuddeennttss..    TThhee  bbooaarrdd  aasskkeedd  tthhaatt  aa  nneeww  ppoolliiccyy  bbee  ddrraafftteedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  rreevviieeww..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  ddeellaayy  aaccttiioonn  

uunnttiill  ffuurrtthheerr  rreevviieeww..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

  



  

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  bbiillllss  

ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd..    MMrrss..  MMooooddyy  rreeqquueesstteedd  ccooppiieess  ooff  ddeettaaiilleedd  bbiilllliinngg  ffoorr  

lleeggaall  sseerrvviicceess..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  ffiivvee  ((FFOORR)),,  OOnnee  ((AAbbssttaaiinn))((EEppppeess))..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§    MMrr..  BBrriiggggss  rreemmiinnddeedd  tthhee  bbooaarrdd  ooff  tthhee  ddaatteess  ffoorr  tthhee  22001133  TTAASSBB  SSuummmmeerr  

LLeeaaddeerrsshhiipp  IInnssttiittuuttee..    HHee  nnootteedd  tthhaatt  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  wwoouulldd  bbee  AApprriill  1155tthh  ––  

MMaayy  2244tthh..      

  

    MMrr..  BBrriiggggss  uuppddaatteedd  tthhee  bbooaarrdd  oonn  tthhee  SSuummmmeerr  RReemmeeddiiaattiioonn  tteessttiinngg  sscchheedduullee..  

      

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::4433  pp..mm..  aass  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  SSeeccttiioonn  555511..000011,,  eett  sseeqq..,,  TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  ttoo  aacccceepptt  

rreessiiggnnaattiioonnss,,  eemmppllooyy  ppeerrssoonnnneell,,  aanndd  ffoorr  ddeelliibbeerraattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eemmppllooyymmeenntt,,  eevvaalluuaattiioonn,,  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  dduuttiieess  ooff  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  1100::1177  pp..mm..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

rreessiiggnnaattiioonn  ooff  SStteevveenn  DDrruummmm,,  RRuutthh  SSccootttt  aanndd  RRhhooddddaa  FFrraazziieerr  aass  pprreesseenntteedd..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

PPRROOGGRRAAMM  CCHHAANNGGEE    §§  DDoonnnnaa  MMooooddyy  aannnnoouunncceedd  tthhaatt  sshhee  hhaadd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ccoommee  ttoo  

hheerr  wwiitthh  ccoonncceerrnnss  ooff  tthhee  rreecceenntt  pprrooggrraamm  cchhaannggeess  aatt  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll..    SShhee  

iinnqquuiirreedd  aanndd  hhaass  rreecceeiivveedd  aa  ggrraanntt  tthhaatt  wwoouulldd  ppaayy  ffoorr  tthhee  ssaallaarryy  ooff  CChheett  DDeeaavveerr  

ttoo  bbee  rreeiinnssttaatteedd  aass  HHiigghh  SScchhooooll  AAssssiissttaanntt  PPrriinncciippaall  ffoorr  tthhee  22001133--22001144  sscchhooooll  

yyeeaarr..    SShhee  ffuurrtthheerr  ssttaatteedd  tthhaatt  iiff  KKIISSDD  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  eennoouugghh  ssttaattee  ffuunnddiinngg  ffoorr  

tthhee  22001144--22001155  sscchhooooll  yyeeaarr  tthhaatt  ssaaiidd  ggrraanntt  wwoouulldd  ccoovveerr  tthhee  ssaallaarryy  eexxppeennssee  ffoorr  

CChheett  DDeeaavveerr  aass  HHiigghh  SScchhooooll  AAssssiissttaanntt  PPrriinncciippaall  ffoorr  tthhaatt  yyeeaarr  aass  wweellll..  

  

MMoottiioonn  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  rreesscciinndd  tthhee  

pprrooggrraamm  cchhaannggee  aanndd  ttoo  rreeiinnssttaattee  tthhee  AAssssiissttaanntt  PPrriinncciippaallss  ppoossiittiioonn  aatt  KKoouunnttzzee  

HHiigghh  SScchhooooll,,  CChheett  DDeeaavveerr  AAssssiissttaanntt  PPrriinncciippaall  ppoossiittiioonn  aatt  KKoouunnttzzee  HHiigghh  SScchhooooll..  

  

MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  ffoouurr  FFOORR,,  ttwwoo  OOPPPPOOSSEE  ((WWhhiisseennhhaanntt,,  CCaarrtteerr))  

  

MMAATTTTHHEEWWSS  VV..  KKOOUUNNTTZZEE  IISSDD  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aaddoopptt  

RReessoolluuttiioonn  aanndd  OOrrddeerr  ##33  aanndd  aammeenndd  SSeeccttiioonn  33..0011  aass  aa  11sstt  rreeaaddiinngg  ooff  aa  cchhaannggee  iinn  

PPoolliiccyy  FFNNAA  ((LLooccaall))  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

FFUUTTUURREE  AAGGEENNDDAA  IITTEEMMSS  §§  PPeennnnyy  CCoollttoonn  aasskkeedd  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  rreevviissiitt  tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  EElleeccttiioonn  PPrroocceessss..  

  

            

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1100::3311  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


