Powstanie szkoły w Ostrowach datuje się od 1866 roku, w wynajętym lokalu
prywatnym, zaś w 1872 roku staraniem gminy został wybudowany własny dom, w którym
szkoła funkcjonowała do 1934 roku.
Obok szkoły wiejskiej istniała również szkoła cukrownicza (powstała w 1864 roku) , do której
uczęszczały dzieci pracowników tutejszej cukrowni.
Do obwodu szkoły wiejskiej poza wsią Ostrowy należały wieś Lipiny, Bzówki, Nowa Wieś,
Nowe Ostrowy i folwark Ostrowy. W roku szkolnym 1924/25 nastąpiło połączenie obu szkół,
lecz była to szkoła niepełna. Na dokończenie nauki w szkolnictwie podstawowym dowożono
dzieci do wsi Grodno, gdzie istniała szkoła pełna tj. 7 – klasowa. W roku szkolnym 1925/26
nastąpiło odłączenie szkoły fabrycznej.
W roku szkolnym 1926/27 Rada Gminy zakupiła 4 morgi ziemi na budowę szkoły oraz 2 domy
murowane z przeznaczeniem na szkołę (do chwili wybudowania nowej) i dla nauczycieli.
W roku 1928 szkoła fabryczna przestała istnieć, została skomasowana ze szkołą gminną
(wiejską) i powstała 5-klasowa Szkoła Powszechna Rozwojowa. Lekcje odbywały się w starym
budynku i odkupionym murowanym. Liczba dzieci przewyższała ilość miejsc w szkole (143),
dlatego dzieci uczyły się systemem dwuzmianowym.
Rok szkolny 1936/37 rozpoczął się w nowym budynku szkolnym. Znajdowało się w nim 8 izb
lekcyjnych, zaś zapisanych było 425 dzieci. Od tego roku szkoła staje się szkołą pełną
siedmioklasową, której kierowniczką zostaje wieloletnia nauczycielka Mieczysława Butler.
W tym samym okresie szkoła nosiła nazwę Publicznej Szkoły Powszechnej w Ostrowach.
We wrześniu 1939 roku szkoła została zamknięta z powodu wybuchu II wojny światowej.
Po wojnie w 1945 roku wznowiła swoją działalność. W roku 1962 wybudowano mury sali
gimnastycznej
i
parter
klasy
oraz
szatni.
Budynek
zmodernizowany
i rozbudowany służy po dzień dzisiejszy jako Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy BUTLER
w Ostrowach.
W dniu 01 września 1976 r. powołano do życia Zbiorczą Szkołę Gminną w Ostrowach.
W 1979 roku dokonano modernizacji szkoły - zamontowano kotłownię i centralne
ogrzewanie, wc dla chłopców, podłączono zimną i ciepłą wodę.
W 1984 roku rozbudowano szkołę o kolejne klasy, w 1990r. powstał nowy gabinet lekarski,
nowy pokój dla nauczycieli oraz powiększono kuchnię. Początkowo wyposażenie gabinetów
było ubogie, lecz z biegiem czasu i w miarę pozyskania nowych środków wzbogacano je.
Kolejne zmiany nastąpiły w 1996 r. - powstała 6-letnia Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.
Nowy budynek Gimnazjum powstał kilka lat później - w 2001 r. Wtedy też biblioteka szkolna
została przeniesiona do gmachu Gimnazjum.

W roku 2005 dokonano wyboru patrona szkoły, którym została była kierowniczka
i nauczycielka szkoły p. Mieczysława BUTLER. Uroczystość nadania imienia odbyła się
5 lutego 2005 r. i ten dzień wybrano na Dzień Patrona, który czczony jest każdego roku.
Od dnia nadania imienia patrona naszej szkole, najważniejsze uroczystości odbywają się
z udziałem członków rodziny Patrona szkoły zamieszkałych w kraju i za granicą.
Współpraca z rodziną Patronki daje nam wiele satysfakcji. Każde spotkanie dostarcza moc
wspaniałych przeżyć i wzruszeń. Bogata działalność Mieczysławy Butler wciąż wydaje owoce,
niech trwa jak najdłużej!
Obecnie do szkoły uczęszcza 186 uczniów łącznie z oddziałami przedszkolnymi.
Opiekę nad uczniami sprawuje 15 nauczycieli, logopeda i pedagog szkolny.
Funkcję Dyrektora szkoły sprawuje od roku 2000 mgr Małgorzata STRĘBSKA, która dba
o ciągłą modernizację i rozbudowę szkoły oraz wyposażanie pracowni. W roku 2012 dzięki
zapotrzebowaniu środowiska lokalnego powstało boisko wielofunkcyjne ORLIK oraz plac
zabaw dla najmłodszych dzieci.
Placówka wciąż ulega dalszemu rozwojowi i przeobrażeniom zgodnie z duchem czasu.

