
RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

MMAAYY  1144,,  22001122  

  

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

22001122,,  aatt  77::0000  pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    MMeeeettiinngg  wwaass  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  bbyy  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  aanndd  

CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

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

EEppppeess,,  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  BBrraadd  

MMccEEaacchheerrnn..    

  

MMEEMMBBEERRSS  AABBSSEENNTT  §§  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  

      

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

aapppprroovvee  tthhee  ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  AApprriill  1100,,  22001122  

    ((wwiitthh  tthhee  ccoorrrreeccttiioonn  tthhaatt  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  aabbssttaaiinneedd  oonn  tthhee  NNoonn--CCeerrttiiffiieedd  

ccoonnttrraacctt  vvoottee  oonn  JJeeffff  FFrreeeemmaann))  

    TTAASSBB  ##9933  ––  22
nndd

  RReeaaddiinngg  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::0066  pp..mm..  aass  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  SSeeccttiioonn  555511..000011,,  eett  sseeqq..,,  TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  

ttoo  aacccceepptt  rreessiiggnnaattiioonnss,,  eemmppllooyy  ppeerrssoonnnneell,,  aanndd  ffoorr  ddeelliibbeerraattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  ssttuuddeenntt  mmaatttteerrss  aanndd  ttoo  ccoonnssuulltt  wwiitthh  

BBooaarrdd’’ss  LLeeggaall  CCoouunnsseell..  

  

NNoo  aaccttiioonn  wwaass  ttaakkeenn..  

  

SStteevvee  EEppppeess  lleefftt  aatt  99::2255  pp..mm..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  99::3377  pp..mm..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS      §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  

CCaarrtteerr  ttoo  aacccceepptt  tthhee  rreessiiggnnaattiioonnss  ooff  JJiimmmmyyee  DDuuhhoonn,,  KKeellllyy  

MMaarrttiinn,,  HHeeaatthheerr  MMuurrpphhyy  aanndd  DDeeee  TTuurrnneerr..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

RREECCCCOOMMEEMMEENNDDAATTIIOONNSS    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  

ttoo  eemmppllooyy  ZZaacchhaarryy  HHaannsseell  aass  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  CCoommppoossiittee  

SScciieennccee  TTeeaacchheerr..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

22001122--22001133  SSTTUUDDEENNTT  HHAANNDDBBOOOOKK  

RREEVVIISSIIOONNSS  §§  CCaammppuuss  AAddmmiinniissttrraattoorrss  pprreesseenntteedd  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  22001122--22001133    

    ssttuuddeenntt  hhaannddbbooookk  ffoorr  eeaacchh  ccaammppuuss..    CChhaannggeess  wweerree  tthhee  rreessuulltt  ooff  mmaannyy  

mmeeeettiinnggss  wwiitthh  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  aa  ddeecciissiioonn  bbyy  tthhee  ssiittee--bbaasseedd  

ccoommmmiitttteeee..      

  

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

aacccceepptt  tthhee  hhaannddbbooookk  rreevviissiioonnss  aass  pprreesseenntteedd..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFoouurr  FFOORR;;  OOnnee  OOPPPPOOSSEE((WWhhiisseennhhaanntt))  



  

22001122--22001133  SSTTUUDDEENNTT  DDRREESSSS  CCOODDEE  

RREEVVIISSIIOONNSS  §§  CCaammppuuss  AAddmmiinniissttrraattoorrss  pprreesseenntteedd  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  22001122--22001133    

    ssttuuddeenntt  ddrreessss  ccooddee  ffoorr  eeaacchh  ccaammppuuss..    CChhaannggeess  wweerree  tthhee  rreessuulltt  ooff  mmaannyy  

mmeeeettiinnggss  wwiitthh  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  aa  ddeecciissiioonn  bbyy  tthhee  ssiittee--bbaasseedd  

ccoommmmiitttteeee..      

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  

aacccceepptt  tthhee  ddrreessss  ccooddee  rreevviissiioonnss  aass  pprreesseenntteedd..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFoouurr  FFOORR;;  OOnnee  OOPPPPOOSSEE((WWhhiisseennhhaanntt))  

  

RREESSOOLLUUTTIIOONN  CCOONNCCEERRNNIINNGG  HHIIGGHH  

SSTTAAKKEESS,,  SSTTAANNDDAARRDDIIZZEEDD  TTEESSTTIINNGG  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ssttaattiinngg  tthhaatt  iitt  bbaassiiccaallllyy  

wwaass  rreeiinnffoorrcciinngg  wwhhaatt  wwaass  ssaaiidd  bbyy  tthhee  ccoommmmiissssiioonneerr  ooff  

eedduuccaattiioonn  aatt  tthhee  mmiidd--wwiinntteerr  ccoonnvveennttiioonn..    TThhaatt  ppuubblliicc  sscchhoooollss  

aarree  bbeeiinngg  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbaassiiccaallllyy  oovveerr--  tteesstt  kkiiddss  aanndd  tthhaatt  tthhee  

lleeggiissllaattuurree  sshhoouulldd  hhaavvee  ttoo  llooookk  aatt  wwhhaatt  wwee  aarree  hhaavviinngg  ttoo  ddoo  

wwiitthh  tthhee  SSTTAAAARR  aanndd  TTAAKKSS..    TThhaatt  tthhee  ttrruuee  iinntteenntt  ooff  tthhee  tteessttiinngg,,  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccoommmmiissssiioonneerr  RRoobbeerrtt  SSccootttt  hhaass  lloosstt  iittss  mmeeaanniinngg..    

KKIISSDD  iiss  llooookkiinngg  aatt  rroouugghhllyy  7700  tteesstt  ddaatteess  tthhrroouugghhoouutt  oouurr  

ccaalleennddaarr,,  nnoott  ffoorr  eevveerryy  cchhiilldd,,  bbuutt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ddiissttrriicctt..    TThhiiss  

rreessoolluuttiioonn  iiss  ssuuppppoorrttiinngg  wwhhaatt  MMrr..  SSccootttt  ssaaiidd  aatt  tthhee  mmiidd--wwiinntteerr  

ccoonnvveennttiioonn  aanndd  ttrryyiinngg  ttoo  ssttaanndd  uupp  ttoo  oouurr  lleeggiissllaattuurreess  bbyy  

aalllloowwiinngg  tthhee  tteeaacchheerr  ttoo  tteeaacchh  iinnsstteeaadd  ooff  hhaavviinngg  ttoo  tteeaacchh  ttoo  

tthhee  tteesstt..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aacccceepptt  

tthhee  rreessoolluuttiioonn  aass  pprreesseenntteedd..      

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  OOFF  TTRRUUAANNCCYY  PPOOLLIICCYY  §§  MMrr..  CCaarrtteerr  aasskkeedd  iiff  tthheerree  hhaadd  bbeeeenn  aannyy  cchhaannggee  ssiinnccee  wwee  nnoo  

lloonnggeerr  hhaavvee  aann  SSRROO..    MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  oouurr  aatttteennddaannccee  

hhaass  iimmpprroovveedd  ffrroomm  tthhiiss  llaasstt  yyeeaarr..    HHee  aattttrriibbuutteedd  tthhaatt  ttoo  tthhee  

eexxttrraa  eeffffoorrtt  oouurr  pprriinncciippaallss  hhaavvee  ppuutt  ffoorrtthh  iinn  ggeettttiinngg  oouurr  

cchhiillddrreenn  ttoo  sscchhooooll..    HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  ccoouulldd  sseeee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  

oouurr  aatttteennddaannccee  bbeeiinngg  eevveenn  bbeetttteerr  iiff  KKIISSDD  hhaadd  aann  SSRROO..    SSeevveerraall  

pprriinncciippaallss  ssttaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  bbeelliieevvee  iitt  iiss  aa  wwaakkee--uupp  ccaallll  ttoo  tthhee  

ppaarreennttss  wwhheenn  tthhee  cchhiilldd  iiss  iissssuueedd  aa  cciittaattiioonn  bbyy  aann  SSRROO..  

  

WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  lleefftt  aatt  99::5533  pp..mm..  

  

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  OOFF  IISSSS  PPRROOGGRRAAMMSS  §§  MMrr..  CCaarrtteerr  aasskkeedd  iiff  tthhee  IISSSS  pprrooggrraammss  wweerree  eeffffeeccttiivvee..    MMrr..  CCooxx  

ssttaatteedd  tthhaatt  iitt  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  ffeeww  wwaayyss  ttoo  ddiisscciipplliinnee..  MMrr..  

WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  IISSSS  mmaayy  nnoott  bbee  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  eevveerryy  cchhiilldd  

bbuutt  iitt  ggiivveess  aann  aavveennuuee  ooff  wwhhaatt  wwee  ccaann  ddoo  ttoo  ddiisscciipplliinnee  tthhee  

kkiiddss..    IItt  wwaass  ssttaatteedd  tthhaatt  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  cchhiilldd,,  tthhaatt  IISSSS  

sseeeemmss  ttoo  bbee  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  tthhaann  ccoorrppoorraall  ppuunniisshhmmeenntt..  

  

AATTHHLLEETTIICC  BBIIDDSS      §§  BBrraadd  MMccEEaacchheerrnn  aaddvviisseedd  tthhaatt  hhee  hhaadd  rreecceeiivveedd  bbiidd  pprrooppoossaallss  ffoorr    

          aatthhlleettiicc  eeqquuiippmmeenntt  ffrroomm  FF  &&  FF  SSppoorrttss,,  CCoommpplleettee  AAtthhlleettee,,  aanndd  AAlleerrtt    

      SSeerrvviicceess..      TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  wwaass  ttoo  ppuurrcchhaassee  bbyy  lliinnee  iitteemm  ppeerr    

    lloowweesstt  bbiiddddeerr..    TThhiiss  iiss  tthhee  ssaammee  pprroocceedduurree  wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  ffoolllloowweedd    

    ffoorr  sseevveerraall  yyeeaarrss..  

    



    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  

ppuurrcchhaassee  eeqquuiippmmeenntt  bbyy  lliinnee  iitteemm  ppeerr  lloowweesstt  bbiiddddeerr..      

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  OOFF  IINNFFOORRMMAATTIIOONN    

RREEQQUUEESSTTEEDD  BBYY  BBOOAARRDD  MMEEMMBBEERR  §§  MMrr..  CCaarrtteerr  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  hhaadd  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  

tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  bbee  dduurriinngg  aa  bbuuddggeett  wwoorrkksshhoopp..  

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  

aapppprroovvee  bbiillllss  ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  

  

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##005577772277  --  007777559944  

        

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS    §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  tthhee  ccaalleennddaarr  ffoorr  tthhee  BBuuddggeett  

wwoorrkksshhooppss  ffoorr  JJuunnee  tthhrroouugghh  AAuugguusstt..    TThhee  wwoorrkksshhooppss  wwiillll  ssttaarrtt  

aatt  66::0000  pp..mm..  aanndd  tthhee  ddaatteess  ccaann  bbee  fflleexxiibbllee..  

  

          MMrr..  WWeellddoonn  aaddvviisseedd  tthhaatt  JJiimm  WWiilllliiaammss  wwiitthh  TTAASSBB  wwiillll  bbee  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  TTAASSBB  ppoolliiccyy  uuppddaattee  oonn  JJuunnee  1199,,  22001122..  

  

          MMrr..  WWeellddoonn  aaddvviisseedd  tthhaatt  tthhee  AADDAA  iissssuueess  wweerree  bbeeiinngg  

aaddddrreesssseedd..    HHiiss  iinniittiiaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  oonn  tthhee  rreennoovvaattiioonnss  aatt  

bbaasseebbaallll//ssooffttbbaallll  ffiieelldd  wwaass  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbrriinngg  

eevveerryytthhiinngg  uupp  ttoo  ccooddee..    HHee  bbrroouugghhtt  iinn  aa  ccoonnssttrruuccttiioonnaall  

ssuuppeerrvviissoorr  ffrroomm  DDuurrootteecchh  wwhhiicchh  ssttaatteedd  tthhaatt  iiff  KKIISSDD  hhaadd  nnoott  

ssppeenntt  mmoorree  tthhaann  $$5500kk  tthhaatt  tthhiinnggss  wwoouulldd  bbee  ggrraannddffaatthheerreedd  iinn..    

TThhee  tthhiinnggss  tthhaatt  ssttiillll  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  ddoonnee  aatt  tthhee  bbaasseebbaallll  ffiieelldd  

wwoouulldd  bbee  ddoonnee  aass  wwee  ccaann..    TThhee  EElleemmeennttaarryy  ccaammppuuss  wwoouulldd  bbee  

aaddddrreesssseedd  aanndd  ffiixxeedd  tthhiiss  ssuummmmeerr..    MMrr..  WWeellddoonn  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  

aaiirr  qquuaalliittyy  ssuurrvveeyy  wwaass  ddoonnee  llaasstt  wweeeekk  aanndd  sshhoouulldd  hhaavvee  tthhee  

rreessuullttss  bbaacckk  iinn  33--55  wweeeekkss..  

  

          MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  bbee  aatttteennddiinngg  aa  wwoorrkksshhoopp  oonn  

MMaayy  2255tthh  ccoonncceerrnniinngg  eelliimmiinnaattiinngg  tthhee  aarrcchhiitteeccttuurraall  bbaarrrriieerrss  ooff  

ppuubblliicc  sscchhoooollss..  

  

  

SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT  AAUUTTHHOORRIITTYY  

TTOO  HHIIRREE  DDUURRIINNGG  JJUUNNEE,,  JJUULLYY  

&&  AAUUGGUUSSTT  OOFF  22001122    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  

ttoo  aallllooww  MMrr..  WWeellddoonn,,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  hhiirree  

dduurriinngg  tthhee  mmoonntthhss  ooff  JJuunnee,,  JJuullyy  aanndd  AAuugguusstt  22001122..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  tthhrreeee  FFOORR;;  oonnee  OOPPPPOOSSEE((CCaarrtteerr))  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1100::1111  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                        DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  

  


