
  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

FFEEBBRRUUAARRYY  1133,,  22001122  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  FFeebbrruuaarryy  1133,,  22001122,,  aatt  

77::0000  pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  pprreessiiddeedd  aanndd  SStteevvee  EEppppeess  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

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

EEppppeess,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn,,  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  

BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  

  

  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOFF  SSTTUUDDEENNTT  

AAWWAARRDDSS::    AALLLL  SSTTAATTEE  IINN      

BBAANNDD  §§  MMeeggaann  WWeesstt  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd  dduuee  ttoo  aann  iillllnneessss  iinn  hheerr  ffaammiillyy..    SShhee  wwiillll  bbee  

rreeccooggnniizzeedd  aatt  tthhee  nneexxtt  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg..  

  

RREECCOOGGNNIITTIIOONN  OOFF  DDOONNAATTIIOONN  

BBYY  JJOOEE  PPEENNLLAANNDD  §§  MMrr..  PPeennllaanndd  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd..    HHee  wwiillll  bbee  rreeccooggnniizzeedd  aatt  aa  llaatteerr  ddaattee..  

  

PPRRIINNCCIIPPAALL’’SS  RREEPPOORRTT  §§  SStteevveenn  CCooxx,,  KKoouunnttzzee  EElleemmeennttaarryy  PPrriinncciippaall,,    

      

      

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

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJaannuuaarryy  99,,  22001122  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJaannuuaarryy  2266,,  22001122  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSCCHHOOOOLL  AATTTTOORRNNEEYY  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  hhiirree  

tthhee  ffiirrmm  ooff  WWeellllss,,  PPeeyyttoonn,,  GGrreeeennbbeerrgg  &&  HHuunntt,,  LLLLPP..  TThhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

uussee  tthhee  ffiirrmm  ooff  WWaallsshh,,  AAnnddeerrssoonn,,  BBrroowwnn,,  GGaalllleeggooss  &&  GGrreeeenn,,  PPCC  ffoorr  aannyy  aaccttiioonnss  

tthhaatt  tthheeyy  aarree  ccuurrrreennttllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriicctt..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFoouurr  FFOORR;;  TThhrreeee  OOPPPPOOSSEE  ((EEppppeess,,  MMooooddyy,,  WWiilllliiffoorrdd))..      

  

  

22001122--22001133  SSCCHHOOOOLL    

CCAALLEENNDDAARR  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  

aapppprroovvee  tthhee  22001122--22001133  ddiissttrriicctt  ccaalleennddaarr  aass  pprreesseenntteedd..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSTTAAFFFF  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

WWAAIIVVEERR  FFOORR  22001122--22001133  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  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  iinn  lliieeuu  ooff  aa  

mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhrreeee  ddaayyss  ooff  ssttuuddeenntt  iinnssttrruuccttiioonn..    TThhee  wwaaiivveerr  aapppprroovveess  ssiixx  eeaarrllyy  

rreelleeaassee  ddaayyss  ffoorr  22001122--22001133  aanndd  22001133--22001144..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

  



  

  

TTAASSBB  PPOOLLIICCYY  UUPPDDAATTEE  ((CCEE))  

LLOOCCAALL  PPRREESSEENNTTEEDD  ––    

11
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  RREEAADDIINNGG  §§  MMrr..  MMccEEaacchheerrnn  eexxppllaaiinneedd  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  tthhaatt  tthhiiss  llooccaall  uuppddaattee  wwaass  aapppprroovveedd  

pprreevviioouussllyy  bbuutt  tthheerree  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  cchhaannggeess  mmaaddee  ttoo  tthhee  uuppddaattee  aafftteerr  TTAASSBB  

rreevviieewweedd  iitt..      SSaaiidd  uuppddaattee  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  aatt  aa  llaatteerr  mmeeeettiinngg  ffoorr  ffiinnaall  aapppprroovvaall..  

  

    

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  bbiillllss  ffoorr  

ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  

  

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##005555998800005577991188  ––  005588005533  pplluuss  aaddddiittiioonnaall  bbiillllss  ttoo::  

  

      PPrroo  TTeecchh  TTrraacckk  &&  TTeennnniiss,,  IInncc..    

      GGeeaarrlldd  WW..  BBaaggwweellll  

        

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  ttwwoo  cchhaarrtteerr  sscchhoooollss  nnoorrtthh  ooff  DDaallllaass  ssuubbmmiitttteedd  

SSttaatteemmeenntt  ooff  IImmppaacctt  AAmmeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt..    TThheeyy  wwiillll  nnoott  aaffffeecctt  oouurr  ddiissttrriicctt  

bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddiissttaannccee  bbuutt  tthhee  cchhaarrtteerr  sscchhoooollss  hhaavvee  ttoo  pprroovviiddee  tthhiiss  ttoo  uuss..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  aallssoo  rreeppoorrtteedd  oonn  tthhee  SSTTAAAARR  EEOOCC  1155%%  mmeeeettiinnggss  tthhaatt  hhee  aanndd  MMrr..  

MMccEEaacchheerrnn  hhaavvee  aatttteennddeedd..    TThhee  ssttaattee  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  hhooww  tthhiiss  wwiillll  aaffffeecctt  ggrraaddeess..    

SSeevveerraall  ooppttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  pprreesseenntteedd  aanndd  eeaacchh  ddiissttrriicctt  hhaass  ttoo  ddeecciiddee  wwhhiicchh  ooppttiioonn  

ttoo  cchhoooossee..    MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  bbuutt  iitt  mmaayy  bbee  JJuunnee  bbeeffoorree  aa  ffiinnaall  

ddeecciissiioonn  iiss  mmaaddee..    MMrr..  WWeellddoonn  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  hhaavvee  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  aallll  ffrreesshhmmeenn  

aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss  ttoo  ddiissccuussss  hhooww  tthhiiss  wwiillll  iimmppaacctt  tthheemm..    HHee  wwaannttss  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  

ssttuuddeennttss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  tthhee  ddiissttrriicctt  tthhaatt  iiss  ddrraaggggiinngg  iittss  ffeeeett  bbuutt  tthhee  

ssttaattee..    

  

    TThhee  ccoonnssuullttaannttss  ffrroomm  GG  JJ  MMaarr  EEdduuccaattiioonn  CCoonnssuullttaannttss  wweerree  pprreesseenntt  aanndd  DDrr..  

MMaarrsshhaallll  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  SSAATT//AACCTT  rreessuullttss..    TThhee  ccoonnssuullttaannttss  hhaavvee  mmeett  

wwiitthh  tthhee  ccaammppuuss  pprriinncciippaallss  aanndd  cceennttrraall  ooffffiiccee  aaddmmiinniissttrraattoorrss..    TThheeyy  wwiillll  bbee  

wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  aasssseessss  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  aalliiggnnmmeenntt  aanndd  aallssoo  bbuuddggeett  

iissssuueess..  

  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  88::2255  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::0066  pp..mm..  

  

NNoo  aaccttiioonn  ttaakkeenn..  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  99::0077  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


