
  

  

  

NNoottiiccee  ooff  RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  

BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  

KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  

OOccttoobbeerr  88,,  22001122  

  
AA  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  

OOccttoobbeerr  88,,  22001122,,  bbeeggiinnnniinngg  aatt  77::0000  pp..mm..,,  aatt  tthhee  KKoouunnttzzee  HHiigghh  SScchhooooll  CCaaffeetteerriiaa  llooccaatteedd  aatt  11448888  FFMM  11229933,,  

KKoouunnttzzee,,  TTeexxaass  7777662255..  

  

TThhee  ssuubbjjeeccttss  ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  oorr  ccoonnssiiddeerreedd  oorr  uuppoonn  wwhhiicchh  ffoorrmmaall  aaccttiioonn  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  aarree  lliisstteedd  bbeellooww..  

  

IItteemmss  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  ttaakkeenn  iinn  tthhee  ssaammee  oorrddeerr  aass  sshhoowwnn  oonn  tthhiiss  mmeeeettiinngg  nnoottiiccee..    UUnnlleessss  rreemmoovveedd  

ffrroomm  tthhee  ccoonnsseenntt  aaggeennddaa,,  iitteemmss  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwiillll  bbee  aacctteedd  oonn  aatt  oonnee  ttiimmee..  

  

11..  CCaallll  ttoo  OOrrddeerr  

22..  IInnvvooccaattiioonn  

33..  AAuuddiieennccee  QQuueessttiioonnss  aanndd//oorr  CCoommmmeennttss            11              

44..  CCoonnsseenntt  AAggeennddaa                                                

aa..  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  AAuugguusstt  2277,,  22001122    ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  bbooaarrdd  

bb..  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  AAuugguusstt  3311,,  22001122  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  bbooaarrdd  

cc..  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  SSeepptteemmbbeerr  1100,,  22001122  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  bbooaarrdd    

dd..  TTeexxPPooooll  QQuuaarrtteerrllyy  RReeppoorrtt  

ee..  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrtt          

55..  OOppeerraattiioonnss  aanndd  FFiinnaannccee                

aa..  SScchhooooll  FFIIRRSSTT  RReeppoorrtt    

bb..  AAnnnnuuaall  RReevviieeww  ooff  IInnvveessttmmeenntt  PPoolliiccyy  aanndd  SSttrraatteeggyy  

cc..  AApppprroovvaall  ooff  IInnvveessttmmeenntt  OOffffiicceerrss                                  

dd..  BBiillllss  ffoorr  PPaayymmeenntt  

ee..  DDiirreecctt  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  lleeggaall  pprroocceedduurreess  ffoorr    

ffiinnaanncciiaall  eexxiiggeennccyy  wwiitthh  AAttttoorrnneeyy,,  TTaannnneerr  HHuunntt..    

66..  CCeennttrraall  OOffffiiccee  RReeppoorrttss  

aa..  BBuuss  FFlleeeett,,  HHVVAACC  IInnvveennttoorryy  aanndd  AAllll  WWeeaatthheerr  TTrraacckk  

bb..  KKIISSDD  EEnnrroollllmmeenntt                              

77..  PPeerrssoonnnneell    

aa..  RReessiiggnnaattiioonnss                  

bb..  RReeccoommmmeennddaattiioonnss                

cc..  DDeelliibbeerraattiioonnss  RReeggaarrddiinngg  tthhee  EEmmppllooyymmeenntt,,  EEvvaalluuaattiioonn,,  aanndd  DDuuttiieess  ooff      

AAddmmiinniissttrraattiivvee//SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  

88..    AAddjjoouurrnnmmeenntt  
  

  

IIff,,  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  aannyy  dduullyy  ppoosstteedd  mmeeeettiinngg,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  aa  cclloosseedd  oorr  eexxeeccuuttiivvee  

sseessssiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  rreeggaarrddiinngg  aann  iitteemm  ppoosstteedd  oonn  tthhee  AAggeennddaa,,  tthhaatt  sseessssiioonn  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  aannyy  oorr  aallll  ssuubbjjeeccttss  aanndd  

ppuurrppoosseess  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  SSeeccttiioonnss  555511..007711,,  555511..007722,,  555511..007733,,  555511..007744,,  555511..007766,,  555511..008822,,  555511..00882211,,  555511..008844  ooff  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  ((tthhee  OOppeenn  MMeeeettiinnggss  LLaaww))..    IIff  aa  ffiinnaall  vvoottee  iiss  rreeqquuiirreedd  oonn  aannyy  mmaatttteerr  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  cclloosseedd  oorr  

eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn,,  iitt  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  eeiitthheerr  uuppoonn  tthhee  rreeccoonnvveenniinngg  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseessssiioonn  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  nnoottiiccee  oorr  aatt  aa  

ssuubbsseeqquueenntt,,  dduullyy  ppoosstteedd,,  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg  aass  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee..  



  

  

  

NN  OO  TT  II  CC  EE  

  

KKOOUUNNTTZZEE  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  SSCCHHOOOOLL  DDIISSTTRRIICCTT  

  

NNoottiiccee  iiss  hheerreebbyy  ggiivveenn  tthhaatt  oonn  tthhee  88tthh  ddaayy  ooff  OOccttoobbeerr,,  22001122;;  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  

IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  wwiillll  hhoolldd  aa  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  aatt  77::0000  pp..mm..  aatt  tthhee  KKoouunnttzzee  HHiigghh  SScchhooooll  

CCaaffeetteerriiaa,,  11448888  FFMM  11229933,,  KKoouunnttzzee,,  TTeexxaass  7777662255..    TThhee  ssuubbjjeeccttss  ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  aarree  lliisstteedd  oonn  tthhee  

aaggeennddaa((ss))  wwhhiicchh  aarree  aattttaacchheedd  ttoo  aanndd  mmaaddee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  nnoottiiccee..  

  

IIff,,  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ccoovveerreedd  bbyy  tthhiiss  NNoottiiccee,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhoouulldd  

ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  aa  cclloosseedd  oorr  eexxeeccuuttiivvee  mmeeeettiinngg  oorr  sseessssiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  iiss  rreeqquuiirreedd,,  

tthheenn  ssuucchh  cclloosseedd  oorr  eexxeeccuuttiivvee  mmeeeettiinngg  oorr  sseessssiioonn  aass  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  TTeexxaass  OOppeenn  MMeeeettiinnggss  AAcctt,,  

TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  SSeeccttiioonn  555511..000011  eett  sseeqq..,,  wwiillll  bbee  hheelldd  bbyy  tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  aatt  tthhee  ddaattee,,  

hhoouurr,,  aanndd  ppllaaccee  ggiivveenn  iinn  tthhiiss  NNoottiiccee  oorr  aass  ssoooonn  aafftteerr  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ccoovveerreedd  

bbyy  tthhiiss  NNoottiiccee  aass  tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  mmaayy  ccoonnvveenniieennttllyy  mmeeeett  iinn  ssuucchh  cclloosseedd  oorr  eexxeeccuuttiivvee  mmeeeettiinngg  oorr  

sseessssiioonn  ccoonncceerrnniinngg  aannyy  aanndd  aallll  ppuurrppoosseess  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthhee  AAcctt,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  sseeccttiioonnss  aanndd  ppuurrppoosseess::    

  

  TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  SSeeccttiioonn::  

  

  555511..007711  PPrriivvaattee  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  bbooaarrdd’’ss  aattttoorrnneeyy..  

  555511..007722  DDiissccuussssiinngg  ppuurrcchhaassee,,  eexxcchhaannggee,,  lleeaassee,,  oorr  vvaalluuee  ooff  rreeaall  pprrooppeerrttyy..  

  555511..007733  DDiissccuussssiinngg  nneeggoottiiaatteedd  ccoonnttrraaccttss  ffoorr  pprroossppeeccttiivvee  ggiiffttss  oorr  ddoonnaattiioonnss..  

  555511..007744  DDiissccuussssiinngg  ppeerrssoonnnneell  oorr  ttoo  hheeaarr  ccoommppllaaiinnttss  aaggaaiinnsstt  ppeerrssoonnnneell..  

  555511..007755  TToo  ccoonnffeerr  wwiitthh  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ttoo  rreecceeiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  

      oorr  ttoo  aasskk  qquueessttiioonnss..  

  555511..007766  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt,,  ssppeecciiffiicc  ooccccaassiioonnss  ffoorr,,  oorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff,,  

      sseeccuurriittyy  ppeerrssoonnnneell  oorr  ddeevviicceess..  

  555511..008822  CCoonnssiiddeerriinngg  ddiisscciipplliinnee  ooff  aa  ppuubblliicc  sscchhooooll  cchhiilldd,,  oorr  ccoommppllaaiinntt  oorr  cchhaarrggee      

      aaggaaiinnsstt  ppeerrssoonnnneell..  

  555511..008833  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ssttaannddaarrddss,,  gguuiiddeelliinneess,,  tteerrmmss,,  oorr  ccoonnddiittiioonnss  tthhee  bbooaarrdd  wwiillll  

      ffoollllooww,,  oorr  wwiillll  iinnssttrruucctt  iittss  rreepprreesseennttaattiivveess  ttoo  ffoollllooww,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  

      rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  eemmppllooyyeeee  ggrroouuppss..  

  555511..008844  EExxcclluuddiinngg  wwiittnneesssseess  ffrroomm  aa  hheeaarriinngg..  

  

  

SShhoouulldd  aannyy  ffiinnaall  aaccttiioonn,,  ffiinnaall  ddeecciissiioonn,,  oorr  ffiinnaall  vvoottee  bbee  rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  

wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  aannyy  mmaatttteerr  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ssuucchh  cclloosseedd  oorr  eexxeeccuuttiivvee  mmeeeettiinngg  oorr  sseessssiioonn,,  tthheenn  tthhee  

ffiinnaall  aaccttiioonn,,  ffiinnaall  ddeecciissiioonn,,  oorr  ffiinnaall  vvoottee  sshhaallll  bbee  eeiitthheerr::  

  

  ((aa))  iinn  tthhee  ooppeenn  mmeeeettiinngg  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  NNoottiiccee  uuppoonn  tthhee  rreeccoonnvveenniinngg  ooff  tthhee      

    ppuubblliicc  mmeeeettiinngg;;  oorr  

  ((bb))  aatt  aa  ssuubbsseeqquueenntt  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  uuppoonn  nnoottiiccee  tthheerreeooff;;  aass      

                tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee..  

  

  

TThhiiss  nnoottiiccee  wwaass  ppoosstteedd  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  TTeexxaass  OOppeenn  MMeeeettiinnggss  AAcctt  oonn  OOccttoobbeerr  55,,  22001122  aatt  33::0000  pp..mm..  

  

  

                    
          FFoorr  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  

    
  
  

  


