
  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

FFEEBBRRUUAARRYY  1144,,  22001111  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  FFeebbrruuaarryy  1144,,  22001111,,  aatt  

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

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  DDeeaann  HHaayynneess,,  CChhuucckk  TTuurrnneerr,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  SStteevvee  EEppppeess,,  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  

WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  JJoonn  EElllliiss  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  BBrraadd  

MMccEEaacchheerrnn..  

  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONN//  

CCOOMMMMEENNTTSS  §§  VViicckkiiee  BBrreekkeell  ssppookkee  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  aabboouutt  ccoonncceerrnnss  sshhee  hhaass  oovveerr  tthhee  hhaannddlliinngg  ooff  

mmaaiill  iinn  bbaalllloottss  ffoorr  sscchhooooll  bbooaarrdd  eelleeccttiioonn..    MMrr..  HHaayynneess  ssaaiidd  tthhaatt  eeiitthheerr  MMrr..  EElllliiss  oorr  

MMrrss..  WWiillssoonn  wwoouulldd  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  hheerr  oonn  tthhiiss  ttoo  sseeee  wwhhaatt  ccaann  bbee  rreessoollvveedd..    

MMss..  BBrreekkeell  tthhaannkkeedd  tthhee  bbooaarrdd  ffoorr  aalllloowwiinngg  hheerr  ttoo  eexxpprreessss  hheerr  ccoonncceerrnn..  

  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOFF  SSTTUUDDEENNTT  

AAWWAARRDDSS::    AALLLL  SSTTAATTEE  IINN      

BBAANNDD  §§  BBaanndd  DDiirreeccttoorr  BBoobbbbyy  FFiiffee  iinnttrroodduucceedd  ssttaattee  bbaanndd  mmeemmbbeerr  AAsshhlleeyy  PPuucckkiitttt  wwhhoo  

rreecceeiivveedd  aa  ppllaaqquuee  ffrroomm  MMrr..  HHaayynneess..    MMrr..  FFiiffee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  iitt  wwaass  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  

ttoo  bbeeccoommee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  AAllll  SSttaattee  BBaanndd  aanndd  AAsshhlleeyy  hhaass  wwoorrkkeedd  vveerryy  hhaarrdd  ttoo  

aacchhiieevvee  tthhiiss  hhoonnoorr..    SShhee  iiss  99
tthh

  cchhaaiirr  aanndd  ppllaayyss  tthhee  ccllaarriinneett..  

      

      

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJaannuuaarryy  1100,,  22001111  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  JJaannuuaarryy  1199,,  22001111  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

SSCCHHOOOOLL  BBOOAARRDD  EELLEECCTTIIOONN  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  

  ccaallll  SScchhooooll  BBooaarrdd  EElleeccttiioonn  ttoo  ffiillll  ppoossiittiioonnss  oonnee,,  ttwwoo  aanndd  tthhrreeee::    FFeebbrruuaarryy  1122,,  

22001111  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aa  ppllaaccee  oonn  tthhee  bbaalllloott;;  MMaarrcchh  1144,,  22001111  aatt  55::0000  

pp..mm..  iiss  tthhee  llaasstt  ddaayy  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aa  ppllaaccee  oonn  tthhee  bbaalllloott;;  eeaarrllyy  vvoottiinngg  bbyy  ppeerrssoonnaall  

aappppeeaarraannccee  wwiillll  bbee  ffrroomm  MMaayy  22,,  22001111  ttoo  MMaayy  1100,,  22001111  aatt  tthhee  mmaaiinn  eeaarrllyy  vvoottiinngg  

ppoolllliinngg  llooccaattiioonn,,  KKoouunnttzzee  IISSDD  SSuuppeerriinntteennddeenntt’’ss  OOffffiiccee,,  116600  VVaauugghhnn  SSttrreeeett,,  

dduurriinngg  rreegguullaarr  ooffffiiccee  hhoouurrss  ooff  88::0000  aa..mm..  ttoo  44::0000  pp..mm..;;  vvoottiinngg  ttoo  bbee  iinn  KKoouunnttzzee  aatt  

tthhee  KKoouunnttzzee  IInntteerrmmeeddiiaattee  SScchhooooll  wwiitthh  eelleeccttiioonn  jjuuddggee  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  aatt  aa  llaatteerr  

ddaattee;;  aatt  HHoonneeyy  IIssllaanndd  AAsssseemmbbllyy  ooff  GGoodd  CChhuurrcchh  wwiitthh  eelleeccttiioonn  jjuuddggee  ttoo  bbee  

ddeetteerrmmiinneedd  aatt  aa  llaatteerr  ddaattee;;  aanndd  iinn  BBeeaauummoonntt  CCoolloonnyy  aatt  CCrreessttwwoooodd  BBaappttiisstt  CChhuurrcchh  

wwiitthh  RRoobbiinn  PPeerreezz,,  eelleeccttiioonn  jjuuddggee,,  ppoollllss  wwiillll  bbee  ooppeenn  ffrroomm  77::0000  aa..mm..  ttoo  77::0000  pp..mm..    

EEaarrllyy  vvoottiinngg  bbooaarrdd  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  aatt  aa  llaatteerr  ddaattee..  

  

  KKaammii  TTeeeell  wwiillll  bbee  tthhee  eeaarrllyy  vvoottiinngg  cclleerrkk  aatt  tthhee  mmaaiinn  eeaarrllyy  vvoottiinngg  ppoolllliinngg  

llooccaattiioonn;;  SSuussiiee  WWiillssoonn  wwiillll  bbee  tthhee  ddeeppuuttyy  eeaarrllyy  vvoottiinngg  cclleerrkkss  aatt  tthhee  eeaarrllyy  vvoottiinngg  

ppoolllliinngg  llooccaattiioonn..    AApppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ffiilliinngg  wwiillll  bbee  aatt  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt’’ss  OOffffiiccee..    

MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFiivvee  FFOORR,,  TTwwoo  OOPPPPOOSSEE  ((WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  aanndd  DDaavviidd  

OOvveerrssttrreeeett..))  

  

      

  

  



  

  

22001111--22001122  SSCCHHOOOOLL    

CCAALLEENNDDAARR  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CChhuucckk  TTuurrnneerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  22001111--22001122  ddiissttrriicctt  ccaalleennddaarr  aass  pprreesseenntteedd..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSTTAAFFFF  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

WWAAIIVVEERR  FFOORR  22001111--22001122  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  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..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

TTAAMMSS  WWAAIIVVEERR  FFOORR  

22001100--22001111;;  22001111--22001122;;    

22001122--22001133  §§  TTeerreessaa  RRiicchhaarrdd  pprreesseenntteedd  aa  wwaaiivveerr  ttoo  oopptt  oouutt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  tteeaacchheerr  

ppoorrttaall  ooff  tthhee  TTeexxaass  AAsssseessssmmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

TTAAMMSS  WWaaiivveerr  ffoorr  tthhee  22001100--22001111;;  22001111--22001122;;  aanndd  22001122--22001133  sscchhooooll  yyeeaarrss..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

TTEEXXTTBBOOOOKK  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  

FFOORRMM  AADDOOPPTTEEDD  §§  CChhrriiss  CCoonnee,,  HHiigghh  SScchhooooll  AAssssiissttaanntt  PPrriinncciippaall,,  pprreesseenntteedd  tthhee  ssttaattee  tteexxttbbooookk  

cceerrttiiffiiccaattiioonn  ffoorrmm..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CChhuucckk  TTuurrnneerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  aaddoopptt  

tthhee  ssttaattee  tteexxttbbooookk  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ffoorrmm  aass  pprreesseenntteedd..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

TTAASSBB  PPOOLLIICCYY  UUPPDDAATTEE  ##8899  

PPRREESSEENNTTEEDD  ––  11
SSTT

  RREEAADDIINNGG  §§  MMrr..  EElllliiss  rreevviieewweedd  tthhee  mmaajjoorr  iissssuueess  ooff  TTAASSBB  PPoolliiccyy  UUppddaattee  ##8899  ffoorr  ffiirrsstt  

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

  

BBAANNDD  UUNNIIFFOORRMM  BBIIDDSS  §§  MMrr..  MMccEEaacchheerrnn  aaddvveerrttiisseedd  ffoorr  aanndd  rreecceeiivveedd  tthhrreeee  bbiiddss  ffoorr  bbaanndd  uunniiffoorrmmss..    BBaanndd  

DDiirreeccttoorr  RRoobbeerrtt  FFiiffee  hhaadd  aa  ssaammppllee  bbaanndd  uunniiffoorrmm  ffrroomm  FFrreedd  MMiilllleerr,,  IInncc..    HHee  

wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ppuurrcchhaassee  uunniiffoorrmmss  ffrroomm  tthhiiss  ccoommppaannyy..    TThheeyy  aarree  aa  vveerryy  rreeppuuttaabbllee  

ccoommppaannyy  aanndd  ooffffeerr  aa  1100  yyeeaarr  wwaarrrraannttyy..    TThhee  uunniiffoorrmmss  wwiillll  bbee  lliigghhtteerr  wweeiigghhtt  aanndd  

aarree  wwaasshh--nn--wweeaarr..    TThhee  ccoommppaannyy  tthhaatt  hhaadd  tthhee  lloowweesstt  bbiidd  ddiidd  nnoott  sseenndd  aa  ssaammppllee  

uunniiffoorrmm  aanndd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  MMrr..  FFiiffee  aanndd  MMrr..  LLoonngg  wweerree  aabbllee  ttoo  ffiinndd  wwaass  

nnoott  ffaavvoorraabbllee..    MMrr..  FFiiffee  hhaass  bbeeeenn  rreedduucciinngg  hhiiss  bbuuddggeett  ffoorr  tthhee  ppaasstt  sseevveerraall  yyeeaarrss  iinn  

aannttiicciippaattiioonn  ooff  bbuuyyiinngg  nneeww  uunniiffoorrmmss..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CChhuucckk  TTuurrnneerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  

aapppprroovvee  ppuurrcchhaassiinngg  9900  bbaanndd  uunniiffoorrmmss  ffrroomm  FFrreedd  MMiilllleerr,,  IInncc..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

AAUUDDIIOO  TTAAPPEE  EEXXEECCUUTTIIVVEE  

SSEESSSSIIOONN  §§  MMrr..  EElllliiss  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  ttwwoo  ooppttiioonnss  ttoo  uussee  iinn  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  ––  aauuddiioo  

ttaappiinngg  tthhee  sseessssiioonn  aanndd  cceerrttiiffiieedd  aaggeennddaa..    DDiissttrriiccttss  iinn  tthhee  aarreeaa  aarree  sspplliitt  5500//5500  oonn  

tthheeiirr  pprroocceedduurree..      

  



  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  

aapppprroovvee  aauuddiioo  ttaappiinngg  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn..    MMoottiioonn  ffaaiilleedd  TThhrreeee  FFOORR;;  FFoouurr  

OOPPPPOOSSEE  ((DDeeaann  HHaayynneess,,  CChhuucckk  TTuurrnneerr,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy  aanndd  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd..))  

  

  

    

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aapppprroovvee  bbiillllss  

ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  

  

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##005555998800  --  005566117711  

  

      

        

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  ggaavvee  eeaacchh  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr  aa  sspprreeaaddsshheeeett  sshhoowwiinngg  

aatttteennddaannccee//eennrroollllmmeenntt  aatt  eeaacchh  ccaammppuuss..    AAtttteennddaannccee  iiss  ccuurrrreennttllyy  ddoowwnn  dduuee  ttoo  aa  

llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  iillll..      

  

    MMrr..  MMccEEaacchheerrnn  ppaasssseedd  oouutt  sseevveerraall  iinnffoorrmmaattiioonnaall  aarrttiicclleess  oonn  sscchhooooll  ffuunnddiinngg..    

RReeppoorrttss  aarree  ccoommiinngg  iinn  eevveerryy  ddaayy  wwiitthh  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssiittuuttiioonn  iinn  tthhee  

ssttaattee..    NNoo  oonnee  ccaann  pprreeddiicctt  hhooww  tthhee  lleeggiissllaattuurree  wwiillll  vvoottee  ttoo  ccuutt  tthhee  bbuuddggeett..    MMrr..  

EElllliiss  iiss  hhooppiinngg  tthhaatt  tthheerree  wwiillll  nnoott  bbee  aann  aaccrroossss  tthhee  bbooaarrdd  rreedduuccttiioonn  bbuutt  wwiillll  bbee  

bbaasseedd  oonn  hhooww  eeaacchh  ddiissttrriicctt  iiss  ffuunnddeedd..      

  

    MMrr..  EElllliiss  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  ffoorr  tthhee  llaasstt  sseevveerraall  bbooaarrdd  mmeeeettiinnggss  hhee  hhaass  ggiivveenn  tthhee  

bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  ““hhoommeewwoorrkk””  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  wwoorrkksshheeeettss..    HHee  iiss  hheellppiinngg  tthheemm  ttoo  

bbuuiilldd  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee..    TThheerree  wweerree  ffoouurr  qquueessttiioonnss  oonn  tthhiiss  wwoorrkksshheeeett  aanndd  ppaaggeess  

aattttaacchheedd  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  wwoouulldd  hheellpp  wwiitthh  aannsswweerriinngg  tthhee  qquueessttiioonnss..  

    

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  88::1177  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  88::2255  pp..mm..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  

aacccceepptt  tthhee  rreessiiggnnaattiioonnss  ooff  LLaaTTaaiinnee  MMuulllliinnss,,  GGaayyllee  SStteepphheennss  aanndd  JJoo  

LLyynnnn  HHaawwkk..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

EEMMPPLLOOYY  PPEERRSSOONNNNEELL    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  WWaayyllaanndd  

WWhhiisseennhhaanntt  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  EErriinn  RRaaiinneeyy  ffoorr  tthhee  

rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  22001100--22001111  sscchhooooll  yyeeaarr..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::3300  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


