
STEVE SZYMCZAK, Position 4
Ballot Position 1

Children:
Six: all graduated from Klein Oak

Occupation:
Retired: Baker Hughes

College/Degree:
University of Missouri

Years lived in Klein ISD: 
Since 1994

What do you see as the School Board’s roles and responsibilities?
1. Hire a superintendent 2. Approve policy 3. Approve a budget
All of the discussion and action taken by a board should fall under one of these categories. When a board spends
significant time in other areas that is usually an indication of poor governance. If and when that occurs, the board must 
strive to return to its areas of primary importance.  

What are your priorities for the district in the coming year?
Everything comes down to student performance. In a global economy a sound education is a critical stepping stone for 
young adults entering the workforce. Measuring how our students perform in school and in the post-high school years is 
critical for fulfilling the roles of our educational institution, thus we must always strive to accurately measure and record 
progress in order to establish benchmarks for guiding future improvement. 

What positive contribution would you make as a School Board member?
Wisdom is a valued but rare trait in a society. It is earned as a function of time and experience. When properly used 
through discernment and reflection it can guide a board towards the best long term decisions for the school system and for 
the citizens. I bring the wisdom gained through 40 years of marriage, raising 6 successful children, thousands of hours of 
volunteering, earning the respect of my peers in over 30 years as a professional in the oil & gas industry, and over the 15 
years I’ve served to guide and improve our school district. 21st century education afforded to the next generation of Klein 
leaders.



STEVE SZYMCZAK, Posición  4
Posición 1 en la boleta

Hijos:
Seis: todos egresados de Klein 
Oak

Ocupación:
Jubilado: Baker Hughes

Universidad/Título: 
University of Missouri

Años de residencia en Klein ISD:
Desde 1994

En su opinión, ¿cuáles son los roles y las responsabilidades de la Junta Escolar?
1. Contratar a un superintendente. 2. Aprobar políticas 3. Aprobar un presupuesto
Todos los debates y las medidas tomadas por una junta deberían entrar en una de estas categorías. Cuando una junta pierde tiempo 
considerable en otras áreas suele ser un indicio de mala gestión. Siempre y cuando eso pase, la junta debe esforzarse para regresar a sus 
áreas de principal importancia.

¿Cuáles son sus prioridades para el distrito en el próximo año?
Todo se reduce al rendimiento de los estudiantes. En una economía global, una educación sólida es un peldaño fundamental para los 
jóvenes adultos que ingresan a la fuerza laboral. Medir cómo están rindiendo nuestros estudiantes en la escuela y en los años postsecund-
aria es fundamental para satisfacer los roles en nuestra institución educativa, por ello siempre debemos procurar medir y registrar con 
precisión el progreso para establecer puntos de referencia que orienten la futura mejora.

¿Qué aporte positivo quisiera hacer como miembro de la Junta Escolar?
La sabiduría es un rasgo valioso pero poco común en una sociedad. Se obtiene con el tiempo y la experiencia. Cuando se utiliza correcta-
mente a través del criterio y de la reflexión, puede orientar a una junta hacia las mejores decisiones a largo plazo para el sistema escolar 
y para los ciudadanos. Aporto la sabiduría que obtuve a través de 40 años de matrimonio, criando a 6 hijos exitosos, miles de horas de 
voluntariado, ganando el respeto de mis pares en más de 30 años de profesional en la industria del petróleo y del gas, y más de 15 años 
de trabajo para orientar y mejorar nuestro distrito escolar. Educación del siglo XXI al alcance de la próxima generación de líderes de Klein.
 



STEVE SZYMCZAK, 職位4
選票職位1

子女：
6: 都畢業於 Klein Oak
 
職業：
已退休: Baker Hughes

大學/學位：
Missouri大學 

Klein獨立學區居住年數：
自1994年

您眼中的教育董事會的角色與責任是什麽？
1.雇傭一位學區長 2.審批政策 3.審核預算
所有董事會所作出的討論與決議應該隸屬於以上一項。儅董事會在某些鄰域花上過多時
間時，這通常是一個無能的表現。如果出現這種情況，董事會應努力重回正軌，關注其
首要任務。 
 
在接下來的几年，您對選區的優先要務是？
一切以學生的表現爲主。在全球化的經濟背景下，一個完善的教育系統對於青年人進入
職場起著至關重要的作用。能否衡量我們學生在校甚至進入大學后的表現很大程度上影
響了我們的教育機構能否履行其職責。所以我們一定要堅定不移地精確衡量以及記錄學
生的進步，建立未來改善的機制。 

作爲教育董事會成員您將做出哪些積極貢獻？
當今社會珍視智慧，但其實則稀缺。它由時間與經驗纍積而成。如使用適當，並不斷洞
察與反思，它能幫助我們制定適合我們的學校系統以及公民的長期性良策。我的人生智
慧體現在40多年的婚姻，6個成功的子女，數千小時的志願活動，30多年油氣產業的從業
經驗及其中同事們的尊重，過去15年以來指導以及爲我們學區做出的改進建設。21世紀
教育應爲我們下一代的Klein年輕領導人們所用。



 

STEVE SZYMCZAK, Vị Trí 4
Vị Trí Lá Phiếu 1

Con:
Sáu con: tất cả đều tốt nghiệp 
tại Klein Oak 

Nghề Nghiệp:
Đã nghỉ hưu: Baker Hughes
 
Đại Học/Bằng Cấp:
Đại Học Missouri 

Số năm sống tại Klein ISD:
Từ năm 1994

Ông nghĩ vai trò và trách nhiệm của Hội Đồng Nhà Trường là gì?
1. Thuê một tổng giám đốc 2. Phê chuẩn chính sách 3. Phê chuẩn ngân sách
Tất cả những buổi thảo luận và hành động mà hội đồng thực hiện nên gắn với một trong những mục này. Khi một 
hội đồng dành thời gian lớn cho các lĩnh vực khác, đó thường là tín hiệu cho quản trị tồi. Nếu và khi điều đó xảy 
ra, hội đồng phải nỗ lực quay trở lại các lĩnh vực có tầm quan trọng chủ yếu. 

Ông có ưu tiên gì cho học khu trong những năm tiếp theo?
Mọi thứ đều xuất phát từ thành tích của học sinh. Trong nền kinh tế toàn cầu, một nền giáo dục đáng tin cậy là 
bước đệm quan trọng cho những người trưởng thành trẻ tuổi bước vào lực lượng lao động. Đánh giá cách học sinh 
của chúng ta thực hiện trong nhà trường và trong những năm sau khi học trung học là việc quan trọng khi thực 
hiện vai trò của cơ sở giáo dục chúng ta; vì vậy, chúng ta luôn phải nỗ lực đánh giá chính xác và ghi lại các tiến bộ 
để thiết lập nên những tiểu chuẩn định hướng phát triển tương lai. 

Đóng góp tích cực nào ông sẽ thực hiện với vai trò thành viên Hội Đồng Nhà Trường?
Sự thông thái được đánh giá cao nhưng lại là một đặc điểm hiếm gặp trong một xã hội. Điều này chỉ đạt được nhờ thời 
gian và kinh nghiệm. Khi được sử dụng đúng đắn nhờ nhận thức sâu sắc và phản ánh, nó có thể dẫn đường cho hội đồng 
đi đến những quyết định tốt nhất trong dài hạn với hệ thống nhà trường và với các công dân. Tôi mang lại sự thông thái 
đạt được nhờ 40 năm kết hôn, nuôi dưỡng 6 đứa trẻ thành công, hàng nghìn giờ tình nguyện, sự tôn trọng của bạn bè 
trong hơn 30 năm làm việc trong ngành dầu khí, và hơn 15 năm tôi đã phục vụ việc hướng dẫn và cải thiện học khu của 
chúng ta. Giáo dục thế kỷ 21 mà chúng ta cung cấp cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Klein.


