
  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

JJuunnee  1100,,  22001133  

  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  JJuunnee  1100,,  22001133  aatt  77::0000  

pp..mm..  iinn  tthhee  KKIISSDD  IInntteerrmmeeddiiaattee  SScchhooooll  LLiibbrraarryy..    CCaarrll  CCoopplleenn  pprreessiiddeedd  aanndd  SStteevvee  EEppppeess  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  CCaarrll  CCoopplleenn,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  SStteevvee  EEppppeess  aanndd  SSuuppeerriinntteennddeenntt  

RReeeessee  BBrriiggggss..  

  

MMEEMMBBEERRSS  NNOOTT  PPRREESSEENNTT  §§  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  LLooggaann  CCaarrtteerr  aanndd  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  

  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  

AANNDD//OORR  CCOOMMMMEENNTTSS  §§  MMss..  MMaarryy  AAddaammss  aaddddrreesssseedd  tthhee  bbooaarrdd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rreeaassssiiggnnmmeenntt  ooff  BBrraaiinn  

WWiilllliiaammss  ffrroomm  HHiigghh  SScchhooooll  PPrriinncciippaall  ttoo  PPrriinncciippaall  ooff  AAEEPP  dduuee  ttoo  tthhee  sseenniioorr  pprraannkk..  

  

    MMrr..  AAnnddrreeww  MMaarrsshhaallll  aaddddrreesssseedd  tthhee  bbooaarrdd  rreeqquueessttiinngg  tthhaatt  tthhee  AAtthhlleettiicc  

DDeeppaarrttmmeenntt  nnoott  iinnccuurr  aannyy  ffuurrtthheerr  bbuuddggeett  ccuuttss..  

  

    MMss..  JJeennnniiffeerr  RRoobbbbiinnss  eexxpprreesssseedd  hheerr  ccoonncceerrnn  wwiitthh  rreecceenntt  bbooaarrdd  ddeecciissiioonnss,,  

aabbsseennccee  ooff  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aanndd  hheerr  ooppiinniioonn  tthhaatt  tthhee  bbooaarrddss  uussuuaall  44  ttoo  33  vvoottiinngg  

rreeccoorrdd  iiss  aa  ppeerrssoonnaall  aaggeennddaa..    SShhee  ffuurrtthheerr  eexxpprreesssseedd  hheerr  ccoonncceerrnn  wwiitthh  ccoommbbiinniinngg  

ppoossiittiioonnss  aanndd  mmaakkiinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  ssuuppeerrvviissoorr  rreeaappppllyy  aanndd  ssppeennddiinngg  mmoonneeyy  bbyy  

ccrreeaattiinngg  nneeww  ppoossiittiioonnss..  

  

    MMss..  PPaamm  LLeewwiiss  eexxpprreesssseedd  hheerr  ccoonncceerrnn  wwiitthh  tthhee  llaacckk  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthhiinn  

tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..  

  

    MMrr..  BBrriiaann  WWiilllliiaammss  aaddddrreesssseedd  tthhee  bbooaarrdd  wwiitthh  ccoonncceerrnnss  ooff  hhiiss  rreeaassssiiggnnmmeenntt..    HHee  

ffeeeellss  hhee  hhaass  bbeeeenn  ttrreeaatteedd  uunnffaaiirrllyy,,  ddiissccrriimmiinnaatteedd  aaggaaiinnsstt  aanndd  aaddvviisseedd  tthhaatt  hhee  

wwiillll  ffiillee  aa  llaaww  ssuuiitt  aaggaaiinnsstt  MMrr..  BBrriiggggss,,  tthhee  aapppprroopprriiaattee  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthhee  

ddiissttrriicctt..  

    ..  

        MMss..  PPaatt  MMiittcchheemm  eexxpprreesssseedd  hheerr  ccoonncceerrnn  tthhaatt  tthhee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerrss  sseeeemm  ttoo  

mmeeaann  ssoo  lliittttllee  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt..    WWiitthh  ppaayy  ffrreeeezzeess,,  ppaaiidd  ddaayyss  rreedduucceedd,,  aanndd  hheeaalltthh  

iinnssuurraannccee  iinnccrreeaasseess,,  tthheeyy  aarree  mmaakkiinngg  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$1133--1144  aann  hhoouurr..    

QQuueessttiioonniinngg  hhooww  mmaannyy  ppeeooppllee  wwiitthh  aa  44  yyeeaarr  eedduuccaattiioonn  aanndd  2255  yyeeaarrss’’  

eexxppeerriieennccee  wwoouulldd  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhaatt  aammoouunntt..  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::2255  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..  

  

WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  aarrrriivveedd  aatt  77::2255  pp..mm..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  88::4477  pp..mm..  

  

SSTTUUDDEENNTT  VV..  KKOOUUNNTTZZEE  IISSDD  AANNDD    

TTHHEE  BBIIGG  TTHHIICCKKEETT  SSPPEECCIIAALL    

EEDDUUCCAATTIIOONN  CCOO--OOPP    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  mmoovvee  tthhaatt  tthhee  

BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aauutthhoorriizzee  aanndd  ccoonnsseenntt  ttoo  tthhee  mmuullttiippllee  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  

KKoouunnttzzee  IISSDD,,  tthhee  BBiigg  TThhiicckkeett  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn  CCooooppeerraattiivvee  aanndd  iittss  mmeemmbbeerr  

DDiissttrriiccttss  bbyy  tthhee  WWaallsshh  AAnnddeerrssoonn  llaaww  ffiirrmm  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ssttyylleedd  SSttuuddeenntt  vv..  

KKoouunnttzzee  IISSDD  aanndd  BBiigg  TThhiicckkeett  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn  CCooooppeerraattiivvee;;  DDoocckkeett  NNoo..  223377--SSEE--

00551133  ((bbeeffoorree  aa  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  hheeaarriinngg  ooffffiicceerr))..    

  



  

  

        MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

        MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  mmoovvee  ttoo  

aauutthhoorriizzee  aanndd  ddiirreecctt  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  sscchhooooll  aattttoorrnneeyy  ttoo  pprroocceeeedd  aass  

ddiirreecctteedd  iinn  cclloosseedd  sseessssiioonn  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ssttyylleedd  SSttuuddeenntt  vv..  KKoouunnttzzee  IISSDD  aanndd  BBiigg  

TThhiicckkeett  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn  CCooooppeerraattiivvee;;  DDoocckkeett  NNoo..  223377--SSEE--00551133  ((bbeeffoorree  aa  

ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  hheeaarriinngg  ooffffiicceerr))..  

  

        MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

          

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

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  AApprriill  1111,,  22001133  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  AApprriill  1166,,  22001133  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  MMaayy  66,,  22001133  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  MMaayy  99,,  22001133  

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  MMaayy  1133,,  22001133  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  MMaayy  2233,,  22001133  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

22001122--22001133  SSAAFFEE  AANNDD  DDRRUUGG  FFRREEEE  

SSCCHHOOOOLL  RREEPPOORRTT  §§  SSaaffee  aanndd  DDrruugg  FFrreeee  SScchhooooll  rreeppoorrtt  wwaass  pprreesseenntteedd  bbyy  MMrr..  BBrriiggggss..      TThheerree  wweerree  

zzeerroo  iinncciiddeenncceess  ooff  ffiirreeaarrmmss  aatt  aannyy  ccaammppuusseess  ffoorr  22001122--22001133..    TThheerree  wwaass  oonnee  

iinncciiddeenntt  ooff  ddrruuggss//aallccoohhooll  aatt  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  aanndd  ttwwoo  iinncciiddeenncceess  aatt  tthhee  mmiiddddllee  

sscchhooooll..    TThheerree  wweerree  tteenn  iinncciiddeenncceess  ooff  ttoobbaaccccoo  aatt  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  aanndd  oonnee  aatt  tthhee  

mmiiddddllee  sscchhooooll..  IInncciiddeennccee  ooff  ooffffeennsseess  hhaass  rreemmaaiinneedd  vveerryy  llooww  iinn  tthhee  ppaasstt  ffeeww  

yyeeaarrss  aatt  KKIISSDD..      

  

CCAAMMPPUUSS  TTEESSTT  SSCCOORREESS  §§  MMrr..  CCooxx  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  KKIISSDD  22001122--22001133  SSTTAAAARR  tteesstt  ssccoorreess..      

  

SSAALLAARRYY  SSCCHHEEDDUULLEESS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  ddeellaayy  aaccttiioonn  

oonn  SSaallaarryy  SScchheedduulleess..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSTTIIPPEENNDDSS//SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAALL  PPAAYY  

SSCCHHEEDDUULLEESS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  ddeellaayy  aaccttiioonn  

oonn  ssttiippeennddss//ssuupppplleemmeennttaall  ppaayy  sscchheedduulleess..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

PPRREELLIIMMIINNAARRYY  RREEVVEENNUUEE  §§  MMss..  BByyrrdd  pprreesseenntteedd  aanndd  ddiissccuusssseedd  KKoouunnttzzee  IISSDD  22001133--22001144  SSuummmmaarryy  ooff  

FFiinnaanncceess..  

  

AADDVVAANNCCEE  RREEFFUUNNDDIINNGG  OOFF  BBOONNDDSS  §§  MMss..  BByyrrdd  ddiissccuusssseedd  vvaarriioouuss  aaddvvaannccee  rreeffuunnddiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  tthhee  KKIISSDD  3300  

yyeeaarr  bboonndd  tthhaatt  mmaattuurreess  iinn  22003366..  

  

AATTHHLLEETTIICC  BBIIDDSS  §§  MMrr..  BBrriiggggss  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  ppuurrcchhaassee  tthhee  AAtthhlleettiicc  eeqquuiippmmeenntt  bbyy  lliinnee  iitteemm  ppeerr  

tthhee  lloowweesstt  bbiiddddeerr..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aacccceepptt  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  



  

  

IINNSSUURRAANNCCEE  BBIIDDSS  §§  MMss..  BByyrrdd  aaddvviisseedd  tthhaatt  KKIISSDD  rreecceeiivveedd  oonnllyy  oonnee  IInnssuurraannccee  bbiidd  ooffffeerr..    TThhee  bbiidd  wwaass  

rreecceeiivveedd  ffrroomm  TTAASSBB  wwiitthh  aann  aapppprrooxxiimmaattee  $$2222,,000000..0000  ddeeccrreeaassee  ffrroomm  llaasstt  yyeeaarrss  

pprreemmiiuumm..    MMrr..  BBrriiggggss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  KKIISSDD  aacccceepptt  tthhee  TTAASSBB  iinnssuurraannccee  bbiidd  ooff  

$$117733,,332200..0000..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn  ttoo  aacccceepptt  bbiidd  aass  

pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

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

ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  TThhrreeee  ((FFOORR));;  OOnnee  ((AAbbssttaaiinn))((CCoollttoonn));;  OOnnee  ((OOPPPPOOSSEE))((EEppppeess))  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§    MMrr..  BBrriiggggss  aaddvviisseedd::  

  NNeexxtt  BBuuddggeett  wwoorrkksshhoopp  iiss  AAuugguusstt  55tthh  

  22001133  TTAASSBB  FFaallll  CCoonnffeerreennccee  iinn  DDaallllaass  iiss  SSeepptt  2277tthh  ––  2299tthh  

  WWaatthheenn  &&  DDeeSShhoonngg  FFiinnaanncciiaall  AAuuddiittoorrss  iinn  ddiissttrriicctt  JJuunnee  2244tthh  ––  2277tthh    

  RReeggiioonn  VV  SScchhooooll  BBooaarrdd  TTrraaiinniinngg  CCoonnffeerreennccee  iiss  JJuullyy  1188tthh    

HHee  aallssoo  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  TTeexxaass  RRuurraall  EEdduuccaattiioonn  AAssssoocciiaattiioonn..  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  99::2277  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::4477  pp..mm..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

rreessiiggnnaattiioonnss  ooff  MMeemmrrii  CCaarrmmoonn  aanndd  RRhhyyssaa  HHaattcchheerr  aass  pprreesseenntteedd..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSUUPPEERRIINNTTEENNEEDDEENNTT  SSUUMMMMEERR    

AAUUTTHHOORRIITTYY  TTOO  HHIIRREE  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aauutthhoorriizzee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ooffffeerr  ccoonnttrraaccttss  ttoo  tteeaacchheerrss  aanndd  hhiirree  nnoonn--

ccoonnttrraacctt  aauuxxiilliiaarryy  ppeerrssoonnnneell  dduurriinngg  tthhee  mmoonntthhss  ooff  JJuunnee,,  JJuullyy  aanndd  AAuugguusstt  ooff  

22001133..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

            

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1100::5500  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


